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ANTRACIET
TERRAS TEGELS 80x80 cm
van @58,80 voor @ 29,95 per m
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(actie loopt t/m 30 april 2011)
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Spoorstraat 61 • 5865 AG Tienray • T 0478 691212

Welkom op maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-15.00 uur

www.tegel-outlet.com
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Spektakel in
Kasteelpark Ter Horst
Paarden, pony’s en veel publiek omzoomden het ruiterterrein nabij Kasteelpark Ter Horst in
Horst. De nationale menwedstrijden stonden op het programma, de start van het outdoor
menseizoen. HALLO ging een kijkje nemen en sprak met bestuursvoorzitter Pieter van Dreumel.
De enige deelnemer uit Horst aan de Maas die aan de samengestelde menwedstrijden deelnam
is Carlo Vermeulen uit Griendtsveen. Hij eindigde op een verdienstelijke zevende plek in het
eindklassement bij de samengestelde menwedstrijden tweespan paarden.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Horst aan de Maas succesvol
Op de themabijeenkomst van de Industriele Club Horst aan de Maas (ICH) in Horst hebben de ICH, de
gemeente Horst aan de Maas, de brandweer en de politie gezamenlijk de eerste resultaten gepresenteerd van
het samenwerkingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).
De partijen sloegen in 2007 de
handen ineen om de veiligheid op en
rondom de bedrijventerreinen te vergroten. Het project concentreert zich
in eerste instantie op de bedrijventerreinen Hoogveld en Melderslosche
Weiden in Horst. Met onder andere
een enquête onder de ondernemers,
maar ook een jaarlijkse dag- en een
avondschouw hebben de vier partners
inzicht gekregen in de risico’s die
ondernemers op de bedrijventerreinen
lopen op het terrein van diefstal, inbraak, beheer, onderhoud en brandveiligheid. De bedrijven en de terreinen
werden gecontroleerd op criminali-

teitspreventie, maar ook bijvoorbeeld
op verkeer en verlichting. Hierop werd
een Veiligheidschecklist en Meldkaart in
het leven geroepen, waarmee ondernemers een veiligheidscheck op hun eigen
bedrijf kunnen uitvoeren en weten
waar ze met specifieke vragen over het
onderwerp naartoe kunnen. De politiecijfers laten zien dat het aantal inbraken
bij de bedrijven aanzienlijk terugloopt.
Tijdens de presentatie deed een voormalig inbreker een boekje open over
hoe hij naar bedrijventerreinen kijkt.
Hij ziet snel of een beveiligingscamera
echt of juist nep is. Gestapelde pallets
of een container geplaatst tegen een

hek vormen een prima middel om het
terrein van de ondernemer ’s nachts
op te komen. Een inbreker komt niet
zomaar, maar heeft eerst het terrein
vooraf verkend. “Als ik op het terrein
word aangesproken, dan kom ik nooit
meer terug”, aldus de ex-inbreker.
“Een prima tip voor de ondernemer
om onbekende mensen bij hun bedrijf
meteen aan te spreken”, volgens Jan
Huijs, voorzitter van ICH. De vier partijen zijn zeer tevreden over de eerste
resultaten en bekijken de mogelijkheden om in de toekomst ook andere
bedrijventerreinen in de gemeente
hierin te betrekken.

Het zonnige en warme weer
lokte duizenden bezoekers naar
het ruiterterrein in Horst. Pieter van
Dreumel zit die zaterdagmiddag
relaxed in een stoel voor de horecatent. Samen met erevoorzitter Jan
van Dijck en de uit Kessel afkomstige
Harry de Ruyter, bondscoach twee- en
vierspanners paarden, geniet hij van
de wedstrijden. Pieter van Dreumel
treedt voor de eerste keer op als voorzitter van de menwedstrijden in Horst.
Hij doet dat met ogenschijnlijk speels
gemak. “Dat is slechts schijn. Ik kan je
verzekeren dat het een berg werk is
om alles rond te krijgen. Ik ben daar
het afgelopen jaar minstens een dag
per week mee bezig geweest”, aldus
Van Dreumel.

Grote publieke
belangstelling
Een van de moeilijkste zaken was
het vinden van sponsoren. Door de
economische crisis houden sponsoren
de hand op de knip. Mede ingegeven
door het kabinet dat aangekondigde
bezuinigingen wil doorvoeren. Dat
maakt het er voor de organisatie niet
gemakkelijker op.
De inzet van vele vrijwilligers
maakt veel goed en zonder hen zou

een dergelijk evenement moeilijk of
helemaal niet meer te organiseren
zijn. Dat realiseert ook Van Dreumel
zich. Hij is dan ook blij dat zijn
‘club’ mensen het weer voor elkaar
gekregen heeft. En het mag gezegd
worden, het hele terrein is mooi en
overzichtelijk ingedeeld en heeft
bezoekers veel te bieden.
Voor tweespanner Carlo Vermeulen
uit Griendtsveen en zijn groom (bakkenist) Ron Older uit Belfeld, was
afgelopen zondag een belangrijke dag.
Zij namen deel aan de samengestelde
menwedstrijden. Samengesteld
wil zeggen dat zij deelnemen aan
de rubriek marathon, dressuur en
de kegels. En het tweespan uit
Griendtsveen presteerde prima, zeker
gezien het feit dat ook de huidige
wereldkampioen Harrie Verstappen
meedeed. In het eindklassement werd
Vermeulen zevende. Een opmerkelijke
prestatie omdat hij in oktober vorig jaar
bij een zaagongeluk enkele vingers
verloor.

Paarden zelf opgeleid
Vermeulen: “Dat maakt het wel
wat lastiger maar niet onoverkomelijk.
Ik ken mijn paarden en weet hoe ze
reageren.”
Lees verder op pagina 02
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Mooie Peeldag in America

Vervolg voorpagina

Carlo Vermeulen
presteert uitstekend
ondanks handicap
De 42-jarige Vermeulen heeft drie
paarden en neemt alleen maar deel
aan samengestelde menwedstrijden.
Het opleiden en trainen van de paarden
doet hij zelf, de verzorging van de
dieren neemt Rob Olders (25) voor
zijn rekening. Volgens Vermeulen is de
marathon een lastig onderdeel voor de
paarden omdat ze eerst moeten opwarmen en daarna verplicht 10 minuten
moeten rusten. Een dierenarts controleert dan de dieren. Over het aansturen
van paarden tijdens de verschillende af
te werken rubrieken zegt hij: “Dat doe
ik met de handen. Je kunt het vergelijken met een fietsstuur. Bij het linksaf
slaan neem je links en geef je rechts,
waardoor je naar links afbuigt. Rechts
afbuigen werkt precies omgekeerd.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Meer dan zeshonderd bezoekers passeerden zondag de poorten van het Peelmuseum in America. Ze genoten
van de exposities, voordrachten en verschillende demonstraties van oude ambachten. En dat onder een stralend
blauwe hemel.

Tijdens een wedstrijd naar de dieren
roepen heeft weinig zin. Het gevoel zit
‘m echt in je handen.”
Door te blijven trainen en de
paarden telkens opnieuw hetzelfde te
laten doen weten de dieren wat van
hen verwacht wordt. Carlo heeft drie
ruinen omdat deze het meest constant
zijn in hun gedrag; merries en hengsten
zijn soms wat wispelturiger. Met de
oudste twee dieren; Vincent (9) en
Waldo (8) neemt hij deel aan wedstrijden. Barichello, een 5-jarige ruin, heeft
hij in opleiding. Voor Vermeulen is het
bedrijven van de tweespansport pure
hobby. Dat maakt het volgens hem wat
lastiger omdat professionals in veel
gevallen een bedrijf achter zich hebben
staan. “In ons geval zijn de paarden
een familieaangelegenheid”, zegt hij.
Groom Rob Olders verzorgt de paarden
van Vermeulen en zit tijdens de wedstrijden achter op de tweespan. “Je
kunt me vergelijken met een bakkenist
op een motor met zijspan. Ik houd de
af te leggen trajecten bij, de tijd en
verdeel mijn gewicht zodanig dat een
hindernis soepeler te nemen is. Ik ben
eigenlijk de ‘TomTom’ op het tweespan”, besluit hij het interview. Voor
meer info zie ook www.hoefnet.nl

Een topattractie was de Belgische
poppenspeler Plansjet die in een betoverende show de harten van jong en
oud wist te veroveren. Aantrekkelijk
was ook het Peelrestaurant waar bezoekers de benen strekten en konden
genieten van al het smakelijks.
Met een humoristische act van

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Gé Peeters
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Peter Duijkers in de rol van Rowwen
Hèze omlijstte Toneelvereniging De
Vrije Spelers de Peeldag en werd de
nieuwe plaggenhut van Rowwen
Hèze geopend. Daarbij werden de
toneelspelers geassisteerd door Jack
Haegens en Jan Philipsen, muzikanten
van de gelijknamige dialectgroep. Na

de opening stapten de muzikanten als
eersten naar binnen om het interieur
van de plaggenhut te bewonderen.
Het Peelmuseum aan de
Griendtsveenseweg 69 in America is
tot eind oktober elke woensdag open
van 13.30 tot 16.30 uur en verder op
afspraak. Zie ook www.peelmuseum.nl

nieuws 03

14
04

Motorzegening Grubbenvorst

Een zegen
zonder engeltje
Motorrijders halen hun machines weer tevoorschijn. De accu’s worden geladen en de motoren ondergaan nog
vlug een onderhoudsbeurt voordat ze massaal de weg op gaan. Maar dat is niet alles. De belangstelling vanuit de
motorrijders is groeiende om zich bij de start van het motorseizoen te laten zegenen. Het is immers een kwetsbare
groep mocht het een keertje fout gaan op de weg. Aanstaande zondag 17 april vindt op en rond het Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst de 25e motorzegening plaats vanaf 14.00 uur. De eerste motoren worden om
10.00 uur opgesteld.

De 1ste aardbeien
uit Helenaveen,

Pastoor Jan Peeters kwam als herder van de parochie in maart 1994 naar
Grubbenvorst. Hij deed op de derde
zondag van april zijn eerste motorzegening. Hoeveel motorrijders hij
inmiddels gezegend heeft weet hij niet,
maar dat het er veel zijn staat vast. Op
de vraag of motorrijders vaak roekeloos
rijgedrag vertonen en een motorzegening nog wel van deze tijd is, geeft de
pastoor een uitgebreid antwoord.

heerlijk !

HORST • MAASBREE

Vrijheid is
verantwoordelijkheid
nemen
“We leven in een tijd van input en
output. We stoppen er wat in en dan
moet er wat uit komen. En dat rendement moet liefst ook nog meetbaar
zijn. In die zin levert een motorzegening natuurlijk ‘niets’ op. Maar is een
zegening daarom niet meer van deze
tijd? Wij mensen hebben onze vrijheid.
En dat is een groot goed. Maar vrijheid
is nooit vrijblijvend. Vrijheid betekent
ook verantwoordelijkheid. De enige
beperking die aan mijn vrijheid gesteld
wordt is de medemens en zijn of haar
geluk. Dat roekeloos gedrag van motorrijders ongelukken veroorzaken heb ik
niet gezegd. Ik vind wel dat een motorrijder een kwetsbare weggebruiker is.
Dat brengt een verantwoordelijkheid
met zich mee tegenover medeweggebruikers en tegenover zichzelf. Het is
zinvol om daar aan het begin van het
motorseizoen eens even nadrukkelijk
bij stil te staan.”

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit

Geen engeltje aan de
gashendel
”Een zegen betekent letterlijk:
goed spreken. Een zegen is, zou je
kunnen zeggen, een beste wens van

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Pastoor Peeters verwacht veel publiek
God. Maar een beste wens werkt
nooit automatisch: het is altijd weer
de bedoeling dat je zelf je best gaat
doen. En wie kan daarbij niet af en
toe of vaker, een steuntje in de rug bij
gebruiken? Bij de motorzegening bidden we onder andere om een rustige
hand. Het is niet zo dat een engeltje de
gashendel overneemt. Toch zei iemand
ooit eens na de zegening: ‘Ik heb het
wel nodig, zo’n beschermengeltje op
mijn schouder’. Een motorrijder die
de zegening serieus neemt, zal op de
weg zijn verantwoordelijkheid nemen”,
aldus de pastoor. Hij gaat de zegening
vol vertrouwen tegemoet en neemt
daarbij de uitlaatdampen en spierpijn
is zijn arm voor lief. Zijn wens naar alle
motorrijders toe voor een goed, mooi
en veilig motorseizoen ligt daaraan ten
grondslag.

Idee motorzegening
komt uit Kevelaer
Volgens motorrijdster Karin Hesen
uit Grubbenvorst vonden de eerste motorzegeningen 25 jaar geleden plaats

binnen in de kerk van Grubbenvorst.
Daarbij waren enkel leden van motorclub ’t Murke aanwezig.
Er werden toen enkele motoren
naast het altaar geplaatst en gezegend
door toenmalig pastoor Bronnenberg.
Het idee voor een motorzegening werd
opgedaan in het Duitse Kevelaer. Leden
van MC ’t Murke waren in Kevelaer
en wilden zoiets ook naar Nederland
halen. Pas de derde motorzegening van
Grubbenvorst vond in de buitenlucht
plaats waarbij ook niet-leden van de
motorclub welkom waren. In Kevelaer
worden 13.000 motoren gezegend
maar niet individueel. In Grubbenvorst
wordt elke rijder apart gezegend, een
uniek gebeuren binnen Nederland. De
motorclub biedt bij de bijeenkomst
alle motorrijders gratis koffie en thee
aan. Voor de toertocht na de zegening
hoeven de deelnemers niet te betalen.
“Sponsoren vinden is lastig maar we
hebben als club er lang voor gespaard”,
laat Karin weten. Zij verwacht zondag
meer dan 1.000 motorrijders in het
Grubbenvorster centrum en vele honderden toeschouwers.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

14 mei
open dag

van 10.00
tot 16.00 uur

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Postkoetstocht Istanbul Venlo tijdens Floriade

Geboren op 6 april 2011

Nikki

7 april 2011
Dochter van
Maurice van der Sterren en
Moniek Steeghs
Kaumeshoek 1
5986 NA Beringe
KidWalk proefles
KidWalk is sporten in de buitenlucht
met kind en wandelwagen!
Na de bevalling weer fit worden.
Gratis proefles op vrijdag 22 april
van 9.30 tot 10.30 uur. Voor meer info
www.cesar2move.nl
Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.
Loodsruimte te huur
Geïsoleerde loodsruimte van 150m2.
Gas, water en electro aanwezig. Ideaal
als werkplaats. Ligging direct aan A73.
Tel.: 06 53 33 97 02

Saar
Mijn trotse mama’s zijn:
Linda en Wendy
Faber
Radmakerstraat 8
5961 KC Horst

Bij de Menwedstrijden in Horst afgelopen weekend werd het startschot gegeven voor een nieuw project ter
gelegenheid van Floriade 2012. Een postkoets met speciale bezetting kondigde zondag een tocht aan in het kader
van de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Het voornemen is om de tocht per originele
postkoets in april 2012 van start te laten gaan, vanuit Istanbul naar Venlo.

Zaterdags palm- en olijfbomen,
bananen enz. Steegkamp 2 Castenray
06 20 22 92 25.
Te huur opslagruimte ± 300 m2.
Tel. 077 398 34 53.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Verloren beige dames jas.
Van Horst naar America op de Hofweg.
Gaarne terug op Pastoor-Jeukenstraat 28
Tel. 077 464 18 16 B.v.d.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Te Koop Haagconiferen o.a. Thuya
en Taxus 1 - 2 mtr. Laurierstruiken
1 - 1,5 mtr. Tel. 06 81 55 39 56

Te koop 2 onder 1 kap
Molenberg 18 te Sevenum.
Beganegrond: grote woonkamer,
open keuken, aanbouw. 1e verdieping:
overloop, 3 slaapkamers met airco,
badkamer en toilet. Kijk op www.
molenberg18.tk of bel 077 352 80 08
06 20 20 21 86 9.

Te koop verse tulpen Nu
Paasaanbieding 3 bossen voor € 5,00
(per bos € 2,00). Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America, tel. 077 464 13 80.

TerugBlik 2e hands boeken.
Steeds wisselende voorraad
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl
AANBIEDING!!
Hortensia Annabelle (C2) 3 voor € 9,00
10 voor €25,00 HORTENSIA’S (130 srt.)
Buxus €0,50, laurier, Coniferen, taxus,
div. heesters o.a. viburnum (op stam),
hosta, clematis. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open:Zaterdag 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 077 465 32 83
Verantwoord afslanken! Laat uw
lichaamsgewicht geen spelbreker in de
zomer zijn! www.optimaalvitaal.com of
06 31 78 03 05 voor meer info.

Te koop 50 balen hooi. Per stuk 130
kg. Telefoon 077 467 17 46.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Voor groenteplanten, aspergeplanten,
aardbeienplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Gezocht ruimte voor een auto te stallen
in de regio Horst T. 077 398 43 16
Gevonden sleutelbos op fietspad van
Sevenum naar Horst. Tel. 077 396 92 07.
Buxusplanten Steegkamp 2 Castenray
06 20 22 92 25.

Te huur

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

Een vergelijkbare postkoetstocht is
50 jaar geleden afgelegd, ter gelegenheid van de Floriade in 1960. Algemeen
directeur van de Floriade Paul Beck, zelf
fervent menner, kreeg het idee om de
tocht nog een keer af te leggen bij het
zien van een relikwie in de vorm van
een in kunsthars gegoten hoefijzer. Het
relikwie is gemaakt als aandenken aan
de postkoetstocht van Istanbul naar
Rotterdam in 1960.
De 400 jaar handelsbetrekkingen
tussen Nederland en Turkije zullen

onder meer uitgebreid worden gevierd
op het Floriadeterrein, waar Turkije
met een grote inzending zal deelnemen. Daarnaast zal, in lijn met het
gedachtegoed van de Floriade, een
duurzame tocht door Europa worden
georganiseerd: op de route worden
bomen geplant. De postkoets gaat een
reis afleggen van ruim 3.000 kilometer
in een tijdsbestek van ongeveer twee
maanden. De postkoets trekt met deze
tocht door negen landen, waaronder Bulgarije, Roemenië, Hongarije,

Slowakije, Oostenrijk en Duitsland. In
ieder land worden belangrijke (hoofd)
steden aangedaan waar zakelijke evenementen georganiseerd worden.
Afgelopen week vertrok in Horst
een postkoets richting het terrein
van de menwedstrijden. In het rijtuig
hebben onder meer de burgemeester
van Horst aan de Maas, de heer Kees
van Rooij en een afgevaardigde van de
Turkse ambassade plaatsgenomen. Ook
voorzitter van de Eerste Kamer, de heer
Van der Linden, was hierbij aanwezig.

Bomen geplant nabij
groene buffer Broekloop
Dit voorjaar heeft het Waterschap Peel en Maasvallei in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas
een groene buffer aan de watergang Broekloop in Grubbenvorst aangelegd. Deze buffer is aangelegd op achter het
verzorgingstehuis La Providence.

• Deurhoogte ± 4.20 m
• Goothoogte ± 4.20 m
• Ideale ligging t.o.v. ontsluiting via A73 en A67.

Meer info: 06-53663398

r
m o n t a g e 2 5 ja a
R o s c h aReceptie
op zaterdag 16 april in ons bedrijfspand op

de Holstraat 23 in Hegelsom van 19.00 tot 21.00 uur.
Cadeau tip:

✉ voor een uitstap(je) met het personeel.
Dankzij hun hebben we deze mijlpaal bereikt!

A.s. zondag 17 april open!
van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit, smaakvol en betaalbaar. Voor
al uw meubelen op maat van modern
tot klassiek en lifestyle, seniorenmeubelen en een ruime keuze aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers, elektrische en vaste boxsprings in meerdere
uitvoeringen. Gordijnen, zonweringen,
vinyl, vloerbedekking, PVC vloeren,
laminaat en houten vloeren. Onze prijzen
zijn inclusief meten, vakkundig hangen
en leggen. Hoofdstraat 25 Liessel.
0493-341277.

www.vanhoutenjanssen.nl

Bij Kinderopvang OKKI is
persoonlijke aandacht in een
huiselijke sfeer vanzelfsprekend...

Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64

Doel van de buffer is de tijdelijke
opvang van overstortwater. Als zware
regenbuien, vaak in de zomer, niet
kunnen worden verwerkt door het
gemeentelijk riool, stort het riool het
teveel aan water over op de watergang
Broekloop. Dit water stroomt in de

huidige situatie vervolgens door het
natuurgebied Kaldenbroek, wat niet gewenst is. Na de regenbui wordt nu het
water vanuit de buffer weer in het riool
gepompt. Voor de groene inpassing van
het gebied en de omliggende bebouwing werden afgelopen vrijdag 8 april

door de kinderen van de Samensprong
hagen en fruitbomen aangeplant. Zij
werden hierbij geholpen door leden van
Dorpsraad Grubbenvorst, bestuurslid
Sjraar Roelofs van het Waterschap Peel
en Maasvallei en wethouder Freek Selen
van de gemeente Horst aan de Maas.
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UM Sevenum en
De Boemerang winnen
leefbaarheidwedstrijd
Op woensdag 6 april werden in Maastricht de prijswinnaars van de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit bekendgemaakt. Kern met Pit (van de Nederlandse Heidemaatschappij) looft jaarlijks geldprijzen uit aan lokale projecten
die de leefbaarheid verbeteren. Twee Horster projecten vielen in de prijzen.

Tuinmeubelspecialist
Ja, wij ot
n gro
hebben eeim
assort eenletn
tuinmeub ues!
en barbec

1
Zondag

7 april

.0
0 tot 17
0
.
1
1
n
open va

0 uur

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30
donderdag vrijdag zaterdag
★ Bienenstich
van e 9,95 voor e 8,75
★ Lente koffiebroodjes
3+1 GRATIS
Het project UM, een ongekend
theatraal avontuur wat eind 2009 het
einde van de Sevenumse zelfstandigheid inluidde, ontving een extra
geldprijs van 1.500 euro plus een trofee
en is hiermee een van de landelijke
winnaars. Kern met Pit onderschrijft
met name het motto van UM: ‘Samen
zingen, spelen en theater maken breekt
muren af en brengt mensen bij elkaar.’

We willen een nieuw
project realiseren
De initiatief groep UM (Tren van
Enckevort, Pieter-Nic van den Beuken,
Ton Hermans, Fred Houben en Irene

Hermans) is erg vereerd. “We zijn
alweer volop bezig met een vervolg op
UM. Heel graag willen we een nieuw
(cultureel) project in Sevenum gaan realiseren. Het gewonnen geldbedrag zal
hieraan besteed gaan worden” aldus
Pieter-Nic van den Beuken.
Ook de Horster speeltuin De
Boemerang viel in de prijzen. De onderscheiding is de kroon op het werk voor
de buurt De Risselt en de bewoners
van Dichterbij. Een groep bewoners
van De Risselt nam het initiatief om de
speeltuin op te knappen. Deze groep
wilde in de speeltuin niet alleen jong
en oud verpozing bieden, maar ook
de bewoners van het erbij gelegen

Dichterbij, een woonzorginstelling
voor mensen met een verstandelijke
handicap. De buurtbewoners breidden
de speeltuin uit met onder andere een
klimpiramide, een picknickset en een
volleybalveld. Bijna alles werd zelf
gedaan, tot en met de groenaanplant
en het onderhoud ervan. De speeltuin
is een gezellige ontmoetingsplek voor
de buurtbewoners en de bewoners van
Dichterbij geworden. De jury van Kern
met Pit prijst vooral de saamhorigheid
die het project teweeg heeft gebracht.
De Risselt ziet de prijs vooral als een
opstap om verder te bouwen aan en
het onderhouden van de wijk waar het
prettig wonen is.

Pas op: overstekende
eekhoorntjes

maandag dinsdag
woensdag
★ Paas advokaatvlaai
van e 11,75 voor e 10,50
★ Paasmacrons
4+1 GRATIS

Gevraagd:

Asperge sorteerder
(m/v)

J. Wagemans
Hombergerweg 21
Lottum
Tel. 06-54747630
bgg 077-4632070

AL 30 JAAR!

De Meerlose Hoofdstraat is sinds gisteren opgesierd met een bijzonder waarschuwingsbord. Pas Op
Overstekende Eenkhoorns, staat met zwarte letters en een afbeelding van twee eekhoorntjes op het knalgele
bord. En niet ten onrechte. Volgens buurtbewoners zijn de afgelopen twee maanden al minstens vier eekhoorns
door auto’s of tractoren overreden op de drukke Hoofdstraat.
De laatste jaren komen steeds
vaker eekhoorns voor in de omgeving van de Hoofdstraat en de
Meerlose Molenbeek. Vermoedelijk
hebben ze hun nesten in hoge
bomen vlakbij de Molenbeek. Maar
overdag en vooral ’s morgens steken
ze graag over op zoek naar voedsel.
Doorgaans klauteren ze de bomen
in en springen van de ene naar de
andere boom. Op die manier kun-

nen ze ook aan de overkant van de
Hoofdstraat komen. Maar zolang er
nog te weinig bladeren aan de bomen
hangen steken de kleine diertjes
pontificaal over op straat.
In sommige gevallen gaan
automobilisten op de rem maar de
beestjes zijn zo snel dat je nauwelijks
nog kunt reageren als ze de weg
oversteken. Om de automobilisten,
vrachtwagen- en tractorchauffeurs te

waarschuwen hebben buurtbewoners
nu het gele waarschuwingsbord
opgehangen. Eekhoorns worden
zes tot zeven jaar in het wild, tot
tien jaar in gevangenschap. De
belangrijkste natuurlijke vijanden zijn
marters, roofvogels en huishonden
en -katten. Ook sterven dieren door
verhongering en bij auto-ongelukken. Vooral in hun eerste jaar sterven
veel dieren.

WELLNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Vergadering
Dorpsraad Horst
Donderdag 21 april om 20.00 heeft de dorpsraad Horst haar maandelijkse vergadering in Party en Sportcentre de Riet. Naast de reguliere
zaken zijn de belangrijkste punten die aan de orde komen:
Invulling ommetje Horst, naar
aanleiding van ontvangen financiële
bijdrage IKL. Bewoners van Horst die
willen ondersteunen bij de uitwerking
zijn welkom. Ontwikkeling Klavertje
4, samenstelling klankbordgroep
bewoners. De dorpsraad zoekt nog
geïnteresseerden en/of bewoners uit
dit gebied (Californië) die zitting willen nemen in de klankbordgroep.
Overige punten zijn:
Dorpsradenoverleg; Overleg met
wijkcomités en contactpersonen;

Philadelphia Zorg ZuidOost is op zoek naar een nieuwe collega begeleider voor onze
locatie Octopus in Sevenum (18 uur per week)
Woongroep Octopus is een kleinschalig ouder initiatief, gelegen nabij het centrum van Sevenum. Binnen Octopus wonen
acht jong volwassenen, zorgvragers in de leeftijd van 18 -26 jaar. Ze hebben allemaal een ernstige meervoudige complexe
handicap. Dit houdt in dat ze volledig afhankelijk zijn van de zorg en begeleiding die wij ze geven. Een aantal zorgvragen
die voorkomen binnen Octopus zijn epilepsie, scoliose, diabetes etc.
Als begeleider van complexe zorg geef je ondersteuning aan de zorgvragers door middel van de methode Vlaskamp,
ondersteuningsplannen en werkdoelen die aansluiten op de zorgvraag van onze doelgroep. Binnen Octopus schenken wij
veel aandacht aan warmte en sfeer.
Wij zoeken voor ons team een enthousiaste, flexibele, gemotiveerde en professionele collega die affiniteit en relevante
werkervaring met de doelgroep heeft. Wij werken met een wisselend rooster, inclusief weekend-slaap en avonddiensten.
Onze voorkeur gaat uit naar een collega met verzorgende IG of een verpleegkundig diploma (minimaal niveau 4).
Het gaat om een functie van gemiddeld 18 uur per week. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, ter beoordeling van de
geschiktheid. Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De CAO gehandicaptenzorg is van toepassing. De functie van begeleider is ingeschaald in FWG 35.
Voor meer informatie kun je terecht bij Meriam van Bommel, locatiemanager van Octopus.
Zij is bereikbaar op tel.nr: 06-22 22 45 98.
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 29 april 2011 bij voorkeur digitaal via het e-mail adres:
a.kramer@philadelphia.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 20 of 21.

toegangspoort Horst/aankleding
dorpsranden; Gezamenlijke collecte;
Bergbezinkbassin/aankleding vijver
en Plan Hof te Berkel.
Bewoners van Horst die een
bijdrage willen leveren aan een van
bovenstaande punten, de vergadering willen bijwonen of zitting willen
nemen in de dorpsraad zijn van harte
welkom. Graag van te voren even
aanmelden via info@dorpsraadhorst.nl
Voor meer informatie kijk op
www.dorpsraadhorst.nl

Gezamenlijke
collecte Hegelsom
Net als voorgaande jaren vindt ook dit jaar in Hegelsom weer een
gezamenlijke collecte plaats voor de landelijke goede doelen.
Van 20 tot en met 22 april worden de brieven hiervoor huis aan huis
bezorgd. Hierin staat beschreven hoe
alles in zijn werk gaat.
In de week van 26 tot en met
28 april worden deze brieven

door de collectanten opgehaald.
Vervolgens zal de werkgroep in
samenwerking met de dorpsraad
in Hegelsom ervoor zorgen dat de
bijdragen op de juiste plek terecht
komen.

Op de stoel
van de politie
Inwoners van Horst aan de Maas zitten volgende week woensdag
20 april op de stoel van de politie.
Het belooft een spannende avond
te worden, volgende week woensdag.
Vijftig mensen zijn uitgenodigd om
‘politie’ te spelen. Het panel krijgt
twintig stellingen en gaat dan, zittend
op de stoel van de politie, beslissen
wat de maatregel is. De aanwezigen
hebben een zeer verschillende achtergrond, waardoor het een levendige

en dynamische avond kan worden.
De gemeente organiseert deze avond
samen met de wijkagenten, de
regionale recherche en jeugdzaken
van de politie. Belangstellenden kunnen vanaf de tribune in de raadszaal
van het gemeentehuis het spektakel
volgen. De avond start om 19.00 uur
en zal eindigen rond 22.00 uur.

Lottummer
of Lottumer?
Door een trouwe lezer werd de redactie van HALLO erop geattendeerd:
is een inwoner van ons fraaie rozendorp een Lottumer of een Lottummer?
En hoe zit het dan met iemand uit Sevenum?
We sloegen er de boekjes op na
en gingen te rade bij verschillende
Neerlandici. De simpele regel dat
Lottummer met dubbel m moet omdat
je anders Lottuumer zegt, bleek niet
op te gaan.
De regel in het Nederlands is dat
de laatste medeklinker (bij Lottum de
m) verdubbeld wordt als de laatste
lettergreep (‘tum’ bij Lottum) een
klemtoon krijgt. Dat is bij Lottum niet
het geval: de klemtoon ligt op ‘Lot’
en je spreekt Lottum eigenlijk uit als
Lottem met een stomme e (zoals dat
genoemd wordt).
Bij woorden als dreumes en monnik ligt ook de klemtoon op de eerste
lettergreep. Dat betekent dat het
meervoud dreumesen en monniken

is, met één slotmedeklinker. Dat betekent ook dat het Lottumer moet zijn.
Vergelijk het met een inwoner van
Bussum. Dat is een Bussumer.
Bij Hilversum liggen eigenlijk twee
klemtonen (op ‘Hil’en ‘sum’). Dat betekent dat je Hilversummer schrijft.
Een inwoner uit Sevenum voldoet
aan dit laatste criterium. Bij Sevenum
hebben zowel de ‘Se’ als de ‘num’ een
(lichte) klemtoon. Dat betekent dat
een Sevenummer de dubbele m krijgt.
U als lezer mag deze hele uitleg
weer snel vergeten, als u maar weet
dat iemand uit Lottum een Lottumer
is en uit Sevenum een Sevenummer.
En dat het al dan niet verdubbelen
van de medeklinker niks zegt over de
kwaliteit van het dorp!
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Swolgense schoolkinderen als schoenpoetsertjes in actie
De kinderen van basisschool De Klimboom in Swolgen hebben de
afgelopen week de SOS-themaweek gehouden in het teken van het nieuwe
project van SOS Meerlo-Wanssum: een rijdende schoolklas voor India. Onder
het motto van “Swolgen helpt de kinderen in India” hebben de kinderen
van alle groepen de afgelopen week informatie verzameld over het leven
van kinderen in India.

kinderen gewapend met schoenpoetskist, borstel, schoenpoets en een doek
de boer op. Alle schoenen in Swolgen
blinken.
“De kinderen zijn heel actief
geweest, hebben zich goed verdiept
in de materie en hebben ook nog geld
ingezameld door het project in India”,
vertelt Anne Vermazeren die samen
met Hanneke Schútte en Joyce van den
Hombergh deze actie namens het team
heeft geleid. En dat is precies wat SOS

Meerlo-Wanssum als doel heeft: een
stukje bewust-wording bij jong en oud
en geld inzamelen voor een project.
Afgelopen maanden na schooltijd
werd alles uitgestald in de klassen
en konden kinderen en ouders en
grootouders kijken naar het resultaat. En dat was geweldig. Zo had
Milou (9) van ghroep zes een heuse
mobiele schoolklas nagebouwd en
voerden enkele meisjes een schimmenspel op in de klas. In de hal van

de school hingen veel foto’s uit India
met teksten. Pim (9), Rik (7) en Bas
(7) liepen met schoenpoetskistjes
over het schoolplein. Daar poetsten
ze de schoenen van opa Jan Rongen
die prompt ook nog een duitje in het
zakje heeft gedaan. De opbrengst van
de Swolgense SOS-actie wordt vrijdag
bekend gemaakt en overhandigd aan
Julienne van Well, bestuurslid van SOS
Meerlo-Wanssum die belast is met de
schoolprojecten.

Relatief vroeg aspergeseizoen
Het aspergeseizoen is begonnen. Het zachte, zonnige voorjaar heeft er toe bijgedragen dat er al volop
asperges worden gestoken. Niet alleen het fraaie lenteweer draagt bij aan een relatief vroeg aspergeseizoen.
In Nederland wordt bij de teelt van asperges vervroeging toegepast waardoor we steeds vroeger in het seizoen
kunnen genieten van ‘de koningin der groenten’.

Tegelijk zijn de kinderen heel
creatief aan het werk geweest met het
thema India. Zo hebben kinderen hun
eigen naam vertaald in het Hindoes,
werden mozaïeken gemaakt van
Indiase dieren, zijn opstellen gemaakt
en hebben kinderen heel veel olifanten
gemaakt van klei. De acties werden
ingezet door een bijzondere powerpoint presentatie voor alle groepen

van Vivianne Mooren uit Meerlo die dit
deed als maatschappelijke stage vanuit
het Dendroncollege in Horst.
Bovendien hebben de kinderen
afgelopen weekend in Swolgen de actie “Heitje voor een Karweitje’gedaan.
Dit jaar had dat een bijzonder karakter omdat SOS Meerlo-Wanssum had
gezorgd voor meer dan dertig originele
schoenpoetskistjes. En zo konden de

De officiële opening van het
aspergeseizoen vindt traditioneel
plaats op de tweede donderdag
van april. Vandaag werd in Het
Spoorwegmuseum in Utrecht het
startsein voor het aspergeseizoen
gegeven. Volgens Richard Wilms,
directeur van Aceera, is er op dit
moment een groter volume aan
asperges dan eerdere jaren. Wilms:
“Veel zonuren en een zacht voorjaar
laten de aspergestengels niet onberoerd. De asperge begint te groeien
wanneer de temperatuur bij de wor-

telstok twaalf graden bedraagt”.
Hij geeft aan dat het areaal asperges in Nederland groeit. Nederland telt
momenteel 2.600 hectare asperges.
“De kwaliteit is uitstekend omdat de
aspergestengels vlot kunnen doorgroeien. Dat komt omdat 90% van alle
aspergevelden worden afgedekt met
folie. Bovendien zijn er door de groei
van het areaal asperges relatief meer
jonge aspergeplanten en deze produceren eerder dan de wat oudere planten”,
legt Wilms uit. Velden met asperges
van de koude grond zonder vervroeging

zijn nog niet of nauwelijks productief.
Dicht bij huis krijgt de asperge
ook de nodige aandacht. Op 30 april
is een Koninginnefeest in het
Nationaal Aspergemuseum De Locht
in Melderslo. Het museum krijgt
bezoek van de Nederlandse aspergekoningin Saskia Thoone uit Wellerlooi
en de Duitse Spargelprinzessin
Annette Kisters uit Walbeck. Een
Koninginnefeest met hoogheden uit
de aspergewereld waarbij de nadruk
ligt op de ‘koningin der groenten’:
de asperge.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl
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Mooi zijn is meer dan alleen de buitenkant

Rianne Smits (25) is jong, ambitieus en heeft een passie: op biologische manier met huidverjonging
en -verbetering bezig zijn. Anderhalf
jaar geleden begon ze haar eigen
beautysalon en sloot zich aan bij
BeautyNjoy aan de Venloseweg 104
in Horst. Een complete salon op het
gebied van beauty en wellness. Het
nieuwe concept waarmee Rianne aan
de slag gaat heet Pascaud. Dit is een
behandeling, afgestemd op de huid en
kan worden toegepast op gezicht, hals,
decolleté en handen. Een behandeling
bestaat uit vijf fasen: intensieve reiniging en behandelingen met retinol,
enzymen, vitamine C en kaviaar.
Rianne is uiterst tevreden dat ze zich
bij dit merk heeft kunnen aansluiten.
Hiermee kan ze samen met de klant

de juiste balans vinden om de huid
te verbeteren. “Het is een combinatie
van mijn advies, de producten en de
behandelingen”, aldus Rianne.
Rianne is geboren in Venray, groeide op in Castenray, maar staat op het
punt om te gaan samenwonen met
haar vriend in Meterik. Haar basis- en

allroundopleiding schoonheidsspecialiste volgde ze in Arnhem. “Een pittige
opleiding met vakken zoals anatomie,
de werking van de spijsvertering en
van de gezichtsspieren”, zegt Rianne.
Ze werkte in diverse schoonheidssalons en wellnesscentra, maar ze
heeft altijd de ambitie gehad om voor

Painting the Past krijtverf
vanaf nu verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze totaal
vernieuwde showroom.

StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl

zichzelf te beginnen. “Mijn eigen visie
op schoonheid nastreven. Het verbeteren van de huid op een natuurlijke
manier”, aldus Rianne. Ze volgde ook
de kappersopleiding, maar switchte
snel weer naar het vak schoonheidsspecialisme.
In haar vrije tijd speelt Rianne
korfbal; twee keer in de week trainen
en op zondag een competitiewedstrijd
spelen. Elke maandag traint ze een
jeugdelftal. “Even mijn gedachten
verzetten, want ik ben niet altijd aan
het werk”, aldus Rianne. Een serieus
spelletje korfbal of niet. Rianne wil
wel altijd winnen.
Om haar kennis op peil te houden
verdiept Rianne zich in vakliteratuur
en kijkt naar andere concepten, naar
andere salons. “Je steekt er altijd iets
van op.” Bij het intakegesprek met
de klant wil Rianne duidelijk hebben
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
“Als ik het niet waar kan maken, dan
zal ik dat eerlijk zeggen. Niet alle
klanten passen bij je.”
Huidverjonging en -verbetering
is voor iedere klant verschillend.
“Een vrouw van veertig heeft meer
behandelingen nodig dan een van 25.
Een kleine troost, huidveroudering van
een mens begint al bij de geboorte”,
aldus Rianne. En de externe factoren
zijn volgens Rianne ook van essentieel
belang. “Veel in de zon zitten, zonder
de juiste bescherming, maakt de huid
sneller ouder.” Volgens Rianne zijn

Home Wellness & Lifestyle
producten van Optidee.
Ervaar het zelf en kom gezellig
binnenlopen op vrijdag 15 april
van 18.30 tot 21.00 of
zaterdag 16 april van 11.00 tot 16.00
aan de Daniëlweg 3 te Melderslo.

Vormgeknipte coniferen

pon-pon, spiraal, bol op stam, etc.
alle soorten en maten

Vormgeknipte Liguster en Ilex

bol op stam of pon-pon

Kamerhortensia mooi!
5-7 knoppen, blauw, rood of wit

Solanum ’Rantonetti’ op stam

blauw, wit of paars bloeiend

Spaanse margriet op stam
Osteospermum
paars, wit of rose bloeiend, vol knop!

Altijd

Zondagds!
geope1n7 uur
van 9 tot

Openingstijden
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur
Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Gevraagd

Nieuw in Melderslo,

Mooie vormen!

Aanbiedingen geldig t/m 19 april 2011
zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

ook medicijngebruik, roken, stress,
hormonen en verkeerde voeding
factoren die de huid sneller doen
verouderen. De huid, maar ook de rest
van het lichaam, werkt zoals een tuin.
“Onderhoud zorgt ervoor dat het mooi
wordt en blijft.”
Haar eigen bedrijfje heeft ze nu
ruim anderhalf jaar. Het klantenbestand groeit gestaag door, ondanks
dat ze met een selectieve doelgroep
werkt. “Ik heb een enorme vooruitgang geboekt vanaf het moment dat ik
begon en waar ik nu sta”, zegt Rianne.
Ze heeft nog absoluut geen tijd om
rustig achterover te gaan zitten. “Het
is belangrijk om aan je naamsbekendheid te werken.” Rianne staat
in september op een familiebeurs in
Venray, stond op de Hiltho in Horst en
presenteerde zich op de Ladiesnight bij
Interchalet in Horst. “Ik wil regelmatig
mijn gezicht laten zien.” De bekroning
op haar werk zou een award in de
categorie ‘beste schoonheidssalon of
–specialiste van het jaar’ zijn. Hiervoor
heeft Rianne nog een lange weg te
gaan. Tot dan specialiseert zij zich in
huidverjonging en -verbetering. “Een
bezoek aan de schoonheidssalon is
niet voldoende, het is meer dan dat:
neem af en toe de tijd voor jezelf. Dat
helpt ook bij het mooier worden. Het
is meer dan alleen de buitenkant.”
Voor meer informatie kijk op
www.beautynjoy.nl en klik vervolgens
op beautysalon.

-20%
-20%
6,95
7,95
7,95

hulp in de bediening
(weekenden)
en poetshulp.
(eet) cafe Zaal 't kruuspunt
Americaanseweg 105 Meterik
077-3981396

Nieuwe
voorjaarsmode

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Een maskertje aanbrengen, een mee-eter verwijderen of een ontspannende gezichtsmassage. De reguliere
werkzaamheden van een schoonheidsspecialiste, maar dat is voor Rianne Smits niet voldoende. Zij wil meer en
werkt sinds kort met een concept, waarbij ook de binnenkant van het lichaam centraal staat.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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15 VRAGEN aan Bjorn Niessen Mies

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Bjorn Niessen
Leeftijd
18 jaar
Woonplaats
Grubbenvorst
School
Gilde Opleidingen in Venlo
Waar word jij later een talent in?
In films maken! Ik doe nu al veel
ervaring op door als hobby zelf films
te maken met onze filmgroep Niro
Movies. De films duren ongeveer vijftien minuten en zijn vooral comedy. Ik
vind het leuk om bepaalde scènes met
extra effecten uit te werken.

Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is Engels. Het is een
belangrijke taal, ook in de filmwereld.
Dus als ik Engels leer op school, leer ik
ook meer over zinsbouw om scripts te
schrijven. Echt een vreselijk vak heb ik
eigenlijk niet op school.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn beste vriend is toch wel Dennis.
Ik ken hem al heel lang en zit nu nog
steeds bij hem in de klas. We hebben
een ander soort humor dan normaal,
dat maakt het leuk.
In het weekend ben jij te vinden in?
Als ik uitga in het weekend dan ben

ik te vinden in De Lange in Horst of in
Bear de Roers in Venlo. Maar meestal
ben ik in het weekend met films bezig,
dus ga ik maar heel af en toe een keer
uit.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Popcorn, heel veel snoep, cola, bier of
rosé.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Zorgen dat er een goede rente overheen komt.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ehmm.. als je in het openbaar valt.
Ik ga op vakantie en neem mee…?

Mijn camera, laptop, verlengkabels en
kleding.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Het liefst zit ik aan tafel bij de
McDonalds met McNuggets, friet en
een beker cola.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een trui, dan heb ik het niet zo snel
koud. En in de zomer heb ik vaak een
blouse aan, want ik verbrand best snel.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed de meeste en ook het
liefste tijd aan films maken en alles
wat daar omheen zit. Ik ben het meest
trots op ’A job for other reasons’, die
heb ik eind 2010 gemaakt.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou zorgen voor meer entertainment. Een bioscoop in Grubbenvorst
bijvoorbeeld.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een goede Amerikaanse comedy zoals
Scary Movie.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Hilversum, omdat als ik mijn rijbewijs
heb we met onze filmgroep uitgenodigd zijn voor een interview bij Los
Radio.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Hollywood. Dat is de plek waar hele
goede films vandaan komen. Als je
daar een dagje rondloopt kun je zo in
een filmset terecht komen en zien hoe
ze de opnamen van een film doen.

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnhuis van de maand: Angove Zuid Australië
Een tophuis met gerenommeerde wijnen.

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

De witte gemaakt van de Chardonnay heeft enkele maanden houtlagering
ondergaan, wat hem heel bijzonder maakt. Bij rood;; de keuze tussen
:
Shiraz en Merlot. De Shiraz is het krachtigste en heeft
Actieprijs
zelfs 12 maanden houtlagering gehad. Deze wijnen
r ﬂes
e
p
€ 7,49 39,99
moet u geproefd hebben.
€

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Doosprijs

Column

Treinbusiness
Afgelopen week bracht me
iemand in de trein op een
briljant idee. Ik bedacht me
zomaar op een gewone
vrijdagmiddag een gat in de
markt.
Ik zat rustig iedereen van
top tot teen te bekijken, was
naar tien verschillende
telefoongesprekken tegelijk aan
’t luisteren en las soms stiekem
een bladzijde mee van het
boekje van de buurvrouw toen
de jongen van een paar stoelen
verder opeens opstond en mijn
kant op liep. Gehuld in een jasje
met kapotte mouwen en met
eendagsbaardje rond zijn mond
kwam hij me in gebrekkig
Engels een belangrijke vraag
stellen. Na poging vijf verstond
ik eindelijk wat hij wilde. Hij
had bedacht dat ik vast wel een
ov-kaart zou hebben en vroeg
zich af of hij met mijn ov-kaart
mee mocht reizen. Als ovkaarthouder heb je namelijk de
mogelijkheid drie van je
vrienden met 40% korting mee
te laten reizen. Een volledig
kaartje was hem veel te duur,
dat kon hij niet betalen. Ik had
verder geen korting-vrienden
mee de trein in genomen dus
natuurlijk mocht ie van mijn
kaart profiteren. Als dank kreeg
ik de rest van de treinreis een
complete boekrecensie van het
boek dat hij aan ’t lezen was.
Waar het over ging, hoe het
geschreven was en dat een
klein minpuntje ervan was dat
hij er steeds bij in slaap viel.
Waarom hij het dan precies las
is me nog steeds een raadsel.
Enniewee, hij bracht me met
deze vraag wel op een
fantastisch idee. Ik vond het
namelijk wel gezellig, even
lekker socializen in plaats van
twee uur zitten en muziek
luisteren. Ik zet de volgende
keer gewoon een advertentie in
de krant met de vraag wie met
me mee wil liften met korting.
Leer ik nieuwe mensen kennen
en het is ook nog gezellig. O ja,
dan vraag ik natuurlijk wel 10%
van de echte prijs terug. Word ik
tussen het socializen door ook
nog eens rijk.
Mies
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AL 75 JAAR EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
• 23 winkels in het zuiden van het land.
• Deskundig advies en persoonlijke aandacht.
• De laagste prijzen in de markt.
• Een zeer hoge klanttevredenheid.

ACTIEWEKEN!
107 CM

STARTUITSTEL
RESTTIJD-WEERGAVE

= 42 inch

•
•
•
•

699

499
DEZE WEEK:

FULL HD LCD TV

Digital Crystal Clear.
28.9 miljard kleuren.
Dynamisch contrast 50.000 : 1.
Incredible Surround geluidsweergave.
2 JAAR GARANTIE.

Mét deskundig advies
én Super-Service!
E PRIJS
LAAGST LAND
DER
VAN NE

= 32 inch

699
0
18

Mét deskundig advies
én Super-Service!

L.

82 CM

488
DEZE WEEK:

L.

•
•
•
•
•

Sensorgeregelde waterdosering.
Aqua-control met alarm.
LCD voor startuitstel en resttijd-weergave.
6 kilo inhoud = 20% extra.

33

5

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!
499
LCD TV
•
•
•
•
•

Geïntegreerde DVB-T tuner.
Clear Voice geluidsweergave.
Invisible speakers, HD-Ready.
Dynamisch contrast 30.000:1, 2x HDMI.
2 JAAR GARANTIE.

699

ENERGIEKLASSE A
• 335 liter koelgedeelte.
• 180 liter vriesgedeelte.
• No Frost systeem = nooit meer
ontdooien.
• Watertap en ijsblokjesautomaat.

33,60*

499

998

515 LITER
AMERIKAANSE
KOELKAST

336
óf 10x €

DROGER
VANAF € 185

óf 10x €

69,90*

395

CONDENSDROGER
GEEN AFVOER NODIG
6 KILO INHOUD
•
•
•
•

Elektronisch gestuurd.
Sensitive trommelbinnenwand.
TouchControl bedieningspaneel.
Anti-kreuk fase.

óf 10x €

WEBCAM

250 GB

UNIEK!

39,50*

HARDE SCHIJF

Leverbaar in
wit en roze

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 17 april 2011).

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
EXTREEM ZUINIGE
A+ KLASSE!

399
300 WATT
• Progressive Scan en
Dolby Digital
Pro-Logic II decoder.
• USB 2.0 aansluiting.
• Ingebouwde FM/MW
radio met 50
geheugenplaatsen.

199

125

399

ENERGIEKLASSE A
62 LITER INHOUD
• 4 gasbranders met electrische vonkontsteking.
• Electrische oven met
onder- & bovenwarmte +
grillfunctie, ovenverlichting, vlambeveiliging.

299
óf 10x €

29,90*

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA
• 12 couverts,
5 programma’s.
• Starttijduitstel 3, 6 of 9 uur.
• Eenvoudige draaiknopbediening.
• In hoogte verstelbare
bovenkorf.

399

óf 10x €

299

OP=OP!

óf 10x €

•
•
•
•

29,90*

Intel® Atom N450 processor (1.66 GHz).
250 GB S-ATA harde schijf.
Geïntegreerde 1.3 Megapixel webcam.
25.7 cm = 10.1 inch LED beeldscherm.

FOTOCAMERA

STOFZUIGER

14.1 MEGAPIXELS
• Groothoeklens van 28 mm,
4x optische zoom.
• Smart Auto, gezichtsdetectie.
• Filmen in HD, HDMI aansluiting.
• 6,7 cm = 2,7 inch
PureColor II G LCD-scherm.

+ GRATIS PARKETBORSTEL
• 2-delige zuigbuis.
• 10 meter actieradius.
• Voor parket / laminaatvloer.
• Elektronische zuigkrachtregeling.

1800 WATT

68

88

69

49

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
AFZONDERLIJKE INKTPATRONEN
• Afdrukken, scannen en
kopiëren.
• Tekstdocumenten en foto’s
van fotolabkwaliteit.
• Epson DURABrite Ultra-inkt.

199

149

SYNN-LUX
VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A
• Regelbare thermostaat.
• 4-sterren vriescapaciteit.
• 68 liter inhoud.
• Transparante vrieslades.

15
2L

.
IXUS130

149

299

199

KOELER

• 152 liter inhoud.
• 2 in hoogte verstelbare
glasplateaus.
• Grote groentelade.
• Zuinige A klasse.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

139

24,90*

NETBOOK

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

L.

199

249

= TOT 40% ZUINIGER

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer
Finance Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel
of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

Kijk ook op www.maxwell.nl

m130411

HOME CINEMA SYSTEEM

GAS / ELECTROFORNUIS
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Snackberry: leren ondernemen
op Citaverde College Horst
Een aantal leerlingen aan de Greenport Business opleiding van het Citaverde College in Horst is vorige week
gestart met de verkoop van bijzondere aardbeien: de Snackberry.

De verkoop van de Snackberry tijdens de opening van Kom in de Kas op zondag 3 april
Gedurende de Greenport Business
opleiding starten leerlingen een eigen
mini-onderneming, een schoolopdracht
met als doel om zelfstandig een onderneming te starten en te managen. Guus
Cox, Bart Jacobs en Jack Martens zijn
gestart met de teelt en de verkoop van
de Snackberry.
De jongens hadden een paar ideeën
bedacht, waaronder de Snackberry.
Hiermee zijn ze aan de slag gegaan
en hebben aan de hand van een plan
van aanpak de taken en taakverdeling
gedefinieerd. Guus houdt zich voornamelijk bezig met de teelt van de

Snackberry, Bart richt zich op de marketing van het product en Jack zorgt voor
de financiële kant van de onderneming.
De onderneming richt zich op de
teelt van de Snackberry, drie soorten
aardbeien met de namen bosaardbeien,
frambozenaardbeien en ananasaardbeien. Stuk voor stuk producten met een
eigen specifieke smaak en eigenschappen. In totaal staan op dit moment
72 m² aardbeien in de kas. Regelmatig
komt er een teeltadviseur kijken hoe
het er met de planten voor staat.
Met de Rabobank hebben de
jongens financiële onderhandelingen

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Starters in de regio
CuraDerma
Bedrijf

CuraDerma,
praktijk voor Huid- en
Oedeemtherapie
Eigenaar Toiny Janssenvan der Zandt
Adres
Mommesstraat 2
Plaats
5975 NG Sevenum
Telefoon 06 44 05 22 15
E-mail
info@curaderma.nl
Website www.curaderma.nl
Sector
zorg,
huid- en
oedeemtherapie
Start
4 april 2011
Activiteiten
CuraDerma is gespecialiseerd
in het behandelen van oedeem,
een ophoping van vocht dat
ontstaat na een operatie waarbij
het lymfestelsel beschadigd
wordt (bijvoorbeeld het okselkliertoilet na borstkanker).
Beschadiging aan het lymfesysteem is echter niet altijd de
oorzaak. Oedeem kan ook
aangeboren zijn of bij ouderdom
optreden. Het doel van
oedeemtherapie is om het vocht
zo goed mogelijk af te voeren,
zodat het aangedane gebied
weer de normale omvang
aanneemt. Vaak verdwijnt
hierdoor ook het zware gevoel in
het aangedane gebied. De
therapie wordt aan huis gegeven
wanneer de patiënt slecht ter
been is.

altijd concurrerend in prijs

Wat doet een Oefentherapeut Cesar
Steeds meer mensen met lichamelijke klachten vinden hun weg naar een oefentherapeut Cesar. Er wordt gericht gewerkt aan het verminderen, opheffen of voorkomen
van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet
veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.
Persoonlijke begeleiding
U oefent onder begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt uw lichaam weer in goede conditie. U ontdekt
hoe u uw houding en manier van bewegen kunt verbeteren. De behandeling wordt
afgestemd op uw persoonlijke situatie, zodat u het geleerde meteen kan toepassen in
uw dagelijks leven. Door de adviezen van uw oefentherapeut, leert u om gezonder te
bewegen en kunt u weer optimaal functioneren.
Uw therapeut in Sevenum is Loes van der Beele.
Voor meer informatie of aanmelding:
077 – 477 1700 of 06-57574586
of kijk op www.cesar2move.nl
Adres: bij FysiQ,
Mommesstraat 2,
Sevenum
BAARLO – BLERICK – KESSEL – MAASBREE
MEIJEL – PANNINGEN – SEVENUM

Doelgroep
Patiënten met oedeem, acné,
littekens en mensen die een
oppepper of jonger ogende huid
willen.
Onderscheidend vermogen
De eerste praktijk in de
gemeente Horst aan de Maas.
Patiënten hoeven dus niet meer
naar Venlo, Venray of Reuver
voor huidtherapeutische behandelingen. Daarnaast heeft Toiny
verschillende nascholingen
gevolgd op het gebied van
oedemen en acné. Zij is ook
ingeschreven bij het NVH
(Nederlandse Vereniging voor
Huidtherapeuten) en het
Kwaliteitsregister voor
Paramedici.

feesttenten
verhuur

diverse kleuren

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Ook kan men bij CuraDerma
terecht voor littekentherapie
zodat een litteken soepeler
wordt en minder zichtbaar.
Daarnaast behandelt Toiny
mensen met acné. Acné komt
veel voor bij jongeren maar ook
op hogere leeftijd kunnen
mensen hier last van hebben. Er
zijn verschillende soorten
acnébehandelingen die ervoor
zorgen dat de huid weer rustig
wordt en frisser oogt. Tot slot is
huidverjonging ook een van de
behandelingen die CuraDerma
verzorgt.

VERDELLEN

overkappingen

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

gevoerd voor startkapitaal. De bank
steunt het project met een lening
onder gunstige condities, zodat de
jonge ‘ondernemers’ het project
kunnen runnen. De mini-onderneming
wordt mede gesteund door Cox
aardbeien BV, Plantenkwekerij de
Weert, Citaverde College, Rabobank en
The Greenery.
Verder worden de jongens van
Citaverde geholpen en geinformeerd
door Cox aardbeien BV, docent Jan
van Eijk en teeltadviseur Toon Melis
(Hortinova). De Snackberry is te koop bij
Het Trostomaatje in Horst.

winkel&bedrijf 11

Linders
Linders

www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Vrijdag 15 april
WEEkEnd kick Off
ZaTErdag 16 april
duTch BaTTlE Of
ThE cOVErBandS
SO WhaT
OThErWiSE
BruTal acid
hOnEYTrap
ZaTErdag 23 april
liVE On STagE
ac/dc uk
dirTBag
OnS TEam ZOEkT
niEuWE cOllEga’S
in dE BEdiEning!!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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winkel&bedrijf
nieuws
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Lottumse bakkersfamilie houdt van traditie

Bakkerij Smits bestaat
100 jaar

Neem ook
eens een
kijkje op
onze nieuwe
schoenenafdeling.
RIEKER-ECCO

Er zijn ongetwijfeld nog mensen die zich de tijd herinneren waarin bakkers het brood thuis bezorgden. Er werd
door de naoorlogse generatie meer brood gegeten dan nu het geval is. Er moest immers hard gewerkt worden op
en rond de Lottumse velden en hongerige monden moesten gestild worden. Het aanbod in brood van Bakkerij
Smits was toentertijd klein en sober. Wit- en tarwebrood van acht en twaalf ons en grote roggebroden waren
standaard. Vandaag de dag bezorgt de bakker niet meer aan huis. Het aanbod van verschillende soorten brood is
gestegen naar dertig. Luxe vlaaien en gebak niet eens meegerekend.

SEN

RSJAS
A
A
J
R
O
O
V
E
K
U
LE

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl
Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Jos en Petra Smits, de vierde generatie in de Lottumse bakkerij
Tijden veranderen en de bakkerswereld verandert mee. Ook het
consumptiegedrag van brood is anders
geworden evenals dat van vlaaien en
gebak. Vroeger brachten klanten zelf
het fruit of de vruchten voor vlaaivulling naar de bakker. De bakker
kookte de vruchten en het fruit in
met als gevolg gewichtsverlies.
Sommige klanten dachten dan dat
de bakker van de vulling gesnoept
had maar dat was natuurlijk onzin.
Jos en Petra Smits weten wel beter.
Zij zijn de vierde generatie uit de
familie Smits die Lottum voorziet van
hun dagelijks brood. Op dezelfde plek
waar overgrootvader Smits ooit de
bakkerij begon. Jos en Petra Smits
vieren paasmaandag het 100-jarig
bestaansfeest met een open dag van
11.00 tot 17.00 uur.

Hij bakt,
zij doet de winkel
Jos en Petra zijn opgegroeid
tussen de broden en de vlaaien.
Na zijn opleiding tot bakker liep
Jos stage hij bakkerij Gommans in
Sevenum. Petra stond bij diezelfde
bakker in de winkel, nu zo’n 25 jaar
geleden. Het is dan ook niet vreemd
dat zij de bakkerij van Piet Smits, de
vader van Jos, overnamen in april
1989. In 2004 kwam er een filiaal
in Well bij inclusief lunchroom. Het
gezin Smits heeft twee dochters en
woont boven de bakkerswinkel aan
de Hoofdstraat. Ondanks het feit dat
Jos al diep in de nacht in de bakkerij
te vinden is heeft dat geen invloed op
sociaal vlak binnen het gezin.

“We zijn er mee opgegroeid en weten
niet beter”, zegt hij.

is. Zij heeft het consumptiegedrag van
brood zien veranderen.

Nachtelijk bezoek

We eten weer
meer brood

In de tijd dat opa Smits nog bakte
was dat wel anders. “Mijn opa bracht
het brood aan huis met paard en
wagen. Het dier was vaak eerder thuis
dan grootvader”, lacht Jos. Vroeger
gingen veel dingen anders. Piet Smits
kreeg regelmatig klanten over de
vloer die koperen gewichtjes kwamen
terugbrengen. Die waren in de bakkerij
bij het afwegen in het deeg terecht
gekomen. Jos zelf krijgt soms nachtelijk bezoek, meestal rond de carnaval.
Huiswaarts kerende cafébezoekers
melden zich dan in de bakkerij.

Orgel sloeg op tilt
“Ze ruiken de lucht van versgebakken brood en zien licht branden in de
bakkerij. Zo hebben we eens een polonaise gedaan in de bakkerij met een
heleboel dames die deelnamen aan de
‘Truujendaag’”, aldus de bakker. Jos en
Petra lachen wanneer ze terugdenken
aan het bakken van oliebollen tijdens
de Lottumse Paardenmarkt 20 jaar
geleden. “Pelzer Thei had een draaiorgel en wilde stroom van ons gebruiken. De stroom haalden we van een
gehuurd aggregaat. Het orgel van Thei
sloeg op tilt en speelde de Spreewalzer
in razend tempo af. Bleek het voltage
van het aggregaat op 500 volt te staan
in plaats van de benodigde 380”, schatert het bakkersechtpaar. Maar naast
lol en plezier moet er ook gewerkt
worden. Petra is vooral actief in de
winkel en weet als geen ander dat een
bakkerij runnen een hele onderneming

“Vandaag de dag wordt weer meer
brood gegeten dan 15 jaar geleden. Bij
een barbecue, brunch, feest of party
is altijd brood te vinden. Natuurlijk
proberen we in te spelen op trends
maar het pakje roggebrood, verpakt
in zilverpapier, houden we er in. Er
zijn nog maar weinig bakkers die dat
nog in hun assortiment hebben”, aldus
de bakkersvrouw. Ook voor andere
bakkers bakt Smits brood en dat geeft
wel aan dat hun producten gewild zijn.
Naast de vele broodsoorten vervaardigt de bakker ook marsepeinen rozen
en driedimensionale taarten inclusief
figuurtjes, bergen en bomen. Jos:
“Vroeger was een bakker een beetje
ondernemer. Hij bakte en zijn vrouw
was ’t knechtje. Nu ben je ondernemer en bakker. Je moet een bepaalde
grootte hebben om te kunnen overleven en er is veel meer regelgeving.
Wij werken nu met 17 mensen in de
bakkerij exclusief de weekendhulpen.
We zijn een echte onderneming
geworden”, besluit de bakker het
interview. Een geschilderde afbeelding
in het lunchroomgedeelte van de
winkel laat de bezoeker zien hoe een
bakker vroeger zijn beroep uitoefende. Ondanks alle veranderingen is
er één ding toch hetzelfde gebleven:
de heerlijke geur van versgebakken
broodwaren, een waar genot om de
dag mee te beginnen. Zie ook:
www.bakkerijsmits.nl
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GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:
• Intensieve persoonlijke
begeleiding
• Snel en doeltreffend 6 tot 9 kg
gewichtsverlies in 1 maand
• Duurzaam behoud van je gewicht
• Geen hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Opvallen
in Horst?
Ga naar
reclameidee.nl
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Je geniet hier meer
F’acère Hair en Visagie stylde afgelopen zaterdag de band Campaign. De Horster band die vorig jaar de Clash of
the Coverbands won, mocht ’s avonds hun eigen single presenteren bij de finale van dit jaar. De salon verzorgde het
afgelopen jaar de styling van de mannen. Campaign zorgde zaterdag op hun beurt voor muziek in de salon. HALLO
vroeg op deze gezellige middag naar de drijfveren van de eigenaresse Natasja Luttge, die haar succesvolle zaak in
Lelystad verkocht en een salon aan huis begon in het dorpje America.

winkel&bedrijf 13
Blue Berrie Hill dochter
van Hayberries
Hayberries BV is een blauwe
bessenbedrijf dat is opgericht in
1999 in Broekhuizen. In 2000 is in
een van de blauwe bessenplantages
een orangerie geplaatst, oftewel
Hayberries-Stop. Ceciel Aerts, dochter
van Hay Aerts, heeft Hayberries Stop

overgenomen en gaat verder onder
de nieuwe naam Blue Berrie Hill.
Op zondag 17 april gaan de
deuren bij Blue Berrie Hill aan de
Genenberg in Broekhuizen open van
10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.blueberriehill.nl

Bakkerij Ummenthun
presenteert Peelcake
Afgelopen zondag tijdens de Peeldag in America heeft bakkerij
Ummenthun met succes een echt streekproduct gepresenteerd: de
Peelcake.

ste modelijnen, maar verzorgen ook
make-up workshops en metamorfose
arrangementen in samenwerking met
een fotograaf of kleurstyliste.”
Natasja woont met haar gezin
inmiddels al zeven jaar in America en
is al helemaal ingeburgerd. Ook met
het dialect in het dorpje heeft ze geen
enkele moeite. “De muziek van Rowwen
Hèze is leuk. Ik versta het dialect prima,
alleen het praten valt nog niet mee”,
aldus Natasja. Vooral het Bourgondisch
leven in Limburg trekt haar. “Hier wordt
veel meer genoten. Je rolt van carnaval
naar kermis en je kinderen krijgen daar
gewoon vrij voor. We hebben nooit spijt
gehad van deze stap.”
Voor meer informatie over de salon:
www.facerekapsalon.nl

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID
TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

huis.” Het contact met de klanten en het
creatieve aspect vond ze een verademing. In Lelystad was ze namelijk meer
bezig met leiding geven, aan knippen
kwam ze niet meer toe. Dit was de basis
voor F’acère Hair & Visagie. Deze naam
is niet zomaar gekozen. “F’acère staat
voor vakmanschap, passie en kwaliteit”,
zegt Natasja. Sinds drie jaar is de salon
gevestigd in het voormalige pand van
de Rabobank in America. Het pand is
onderverdeeld in een damessalon, een
aparte herensalon en een visagieruimte.
Samen met haar twee stylisten Robin
van Heijster en Linda Cox voert zij de
salon. “Met passie en een heel duidelijke visie willen wij ons onderscheiden
van andere salons”, aldus Natasja. “Wij
staan klaar voor advies over de nieuw-

voor tuin

Het lijkt een beetje op de verhalen
van het tv-programma ‘Het Roer Om’.
Natasja Luttge liet haar succesvolle
kapperszaak in Lelystad achter en begon
hier opnieuw met een salon aan huis.
Ze was met haar man en kinderen vaak
weekendjes weg in Limburg . “Mijn
man en ik waren niet gelukkig met het
leefklimaat van de stad. We wilden
verhuizen naar Limburg”, zegt Natasja.
Maar Natasja had nog de leiding over
haar salon in de Flevopolder. Toen
er in America een aantal huizen te
koop stonden hebben ze het roer om
gegooid. “Ik heb nog heen en weer
gereisd naar Lelystad, maar na een half
jaar ben ik daarmee gestopt”, aldus
Natasja. “Snel ben ik opnieuw begonnen, deze keer in een kleine salon aan

stroop, kaneel en suiker proeft men
in dit streekproduct de sfeer van de
Peel en Christiaan Hesen: donker en
machtig. De Peelcake is vanaf deze
week in alle winkels van Bakkerij
Ummenthun te koop.

Uw ideale partner

Aan de hand van het levensverhaal van Christiaan Hesen, een
dorpsfiguur van America die in de
Peel leefde, heeft Bakker Leo
Ummenthun de Peelcake gecreëerd.
Door een combinatie van kruiden,

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Het team van ” in de Witte Dame ” is op zoek naar een :

Leuke - frisse - ervaren- en gastvrije
medewerker/ster in de bediening.
Ervaring in de horeca is noodzakelijk.
Wil jij in aanmerking komen voor deze leuke job in een leuk en
relaxed team, stuur dan je sollicitatie met c.v. naar
info@indewittedame.nl ……..of bel met Twan op 06-22396855
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GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Jan Verheyen
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Iedereen kent wel een bijzonder verhaal dat de moeite waard is om te
delen. Onze HALLO- redacteur trof zo iemand: de in Horst geboren en
getogen Jan Verheyen. De Horstenaar was getrouwd, scheidde veertien jaar
geleden en heeft twee kinderen. Hij besloot enige tijd later zijn verdere
leven te delen met een man, zijn huidige vriend Leon Rongen. Hoe de twee
elkaar gevonden hadden? Hun beider passie voor spullen uit de jaren vijftig,
zestig en zeventiger lag daaraan ten grondslag. Jan Verheyen (59) wordt
deze week Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

van sinaasappel
met een gelei
van grapefruit
Benodigdheden:
1 liter sinaasappelsap
500 ml gezoete slagroom
100 gram kristalsuiker
25 gram poedergelatine
citroensap van 1 citroen
200 ml grapefruitsap
20 gram poedergelatine

Gelei
· verwarm het grapefruitsap en los
hier de gelatine in op (20 gram);
· laat dit koud worden en stort het
op de bavarois;
· om de pudding te storten, kunt u
de vorm een paar seconden in
warm water houden en storten op
een bord.

speelt zich af in huize Verheyen. Het
huis van Leon lijkt van binnen meer op
een museum en staat boordenvol spullen uit de zestiger jaren. Leon heeft een
oldtimer, een Ford Consul 315 uit 1960,
waarin de twee regelmatig een tochtje
maken. Jan is een natuurmens en
heel speciaal voor hem is de grootste
boom van Horst. Die staat in een bos
nabij de sportvelden van Wittenhorst.
“Die boom raak ik altijd aan als ik in
de buurt ben, die straalt kracht uit. Als
kind klom ik in de onderste takken van
die boom en kerfde ik er mijn naam
in”, weet hij te vertellen. Jan houdt
van de lente, zijn favoriete jaargetijde.
Vooral wanneer de natuur tot bloei
komt en nieuw leven brengt ervaart hij
dat als een verademing na de sombere
wintermaanden.

Maar de sixties blijven terugkomen in zijn verhaal. “In Horst is in
het verleden al veel moois afgebroken. Daar zou men zorgvuldiger mee
moeten omgaan. Oude gebouwen
stralen gezelligheid en sfeer uit”, zegt
Verheyen. Samen met Leon verdiept
Jan zich in de bouwstijlen van huizen
uit de zestiger jaren. De meubels uit die
tijd, de kleuren en materialen die men
gebruikte zijn volgens Jan uniek. Leon
had al een eigen huis dat helemaal was
ingericht in de sixties-stijl. Daar voelde
Jan zich op z’n gemak. “De vonk sloeg
over en onze gezamenlijke passie voor
spullen uit het verleden bracht ons bij
elkaar”, zegt hij. Hun dagelijkse leven

willen ontmoeten. Hij ziet in haar een
voorbeeld voor de maatschappij als
echtgenote, moeder en koningin. Maar
ook Catharina Valente, John Walker
en Diana Ross staan op zijn lijstje. Tot
slot: veel vrienden heeft Jan niet. Wel
mensen waar hij altijd op kan terugvallen. “Mijn echte vriend is mijn relatie”,
zegt hij. Een bloemetje weggeven wil
hij wel aan zijn zus en zijn zwager.
“Na een hartstilstand van mijn zwager,
raakte hij in coma. Daaruit ontwaakte
hij weliswaar maar het hersenletsel
was groot. Mijn zus en zwager hebben
‘levenslang’ gekregen. Ze blijven echter
dapper en dat is absoluut een bloemetje waard”, aldus Jan Verheyen.

Mijn relatie
Zorgvuldiger omgaan
is mijn vriend
met oude panden
Jan zou koningin Beatrix wel eens

Bavarois

Bereiding:
Bavarois
· doe de gelatine poeder (25 gram
en 20 gram apart) in een bakje,
en doe er koud water overheen tot
de poeder net onder water staat;
· verwarm het sinaasappelsap met
de suiker en citroensap tot
ongeveer 80°C;
· voeg hier de met een klein beetje
koud water aangemaakte
poeder-gelatine toe (25 gram)
en roer tot de gelatine geheel is
opgelost;
· laat dit op een koele plaats
afkoelen en roer er regelmatig
door heen;
· klop ondertussen de room op;
· als het sinaasappelsap begint te
geleren, de room er doorheen
spatelen;
· schep nu de bavarois in natte
puddingvormen en laat dit in de
koeling opstijven.

weer door”, zegt Jan. Die hobby heeft
de Horstenaar nooit meer losgelaten. Nu
deelt hij z’n leven al tien jaar met zijn
46-jarige vriend Leon.
De liefhebber van spullen uit de
sixties bracht de toen nog gehuwde
Jan Verheyen tot het nemen van een
moeilijk besluit. “Ik schiet nog vol als ik
terugdenk aan het moment dat ik voor
mijn geaardheid uitkwam. Het moment
waarop ik mijn lieve, leuke vrouw en
mijn kinderen vertelde dat ik meer voor
het andere geslacht voelde. Dat was
niet alleen een moeilijke tijd voor mij,
maar vooral ook voor mijn vrouw en
onze kinderen,” zegt Jan. Hij voegt er
aan toe dat alles gelukkig goed is gekomen. Ruim anderhalf jaar geleden werd
Jan opa. Met liefde en plezier neemt hij
zich geregeld zijn taak waar als oppasopa van zijn kleindochter.

Zijn woonplaats Horst heeft hij
nooit verlaten, ondanks het feit dat hij
meerdere malen verhuisde binnen het
dorp. Jan is elektromonteur en was lang
werkzaam als heftruck servicemonteur
in Almere. Zijn werkgebied was Brabant
en Limburg waardoor hij in Horst kon
blijven wonen. Zijn grootste hobby is het
opknappen en verzamelen van allerlei

spullen uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig. “Die interesse had ik al toen
ik als amper 18-jarige elektricien bij Ton
Haegens uit Horst werkte. Veel oudere
panden werden vanbinnen gerenoveerd.
Wanneer ik dan oude of antieke spullen
tegenkwam, vroeg ik de eigenaar of
die daar vanaf wilde. Eenmaal gekocht,
knapte ik de spullen op en verkocht ze

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Hegelsomse haan terug

Doa stiët ie wer in volle glorie,
En stukske ván os moëi historie.
Woar en tiëdje weg,
Duchtig ván de leg,
Mar nou kreijt ozzen haan victorie!

“in the picture“
met Palmpasen:
PALMHAANTJES en
PAASHAASJES
met zorg gemaakt, met liefde gebakken

Het PAASTAARTJE
‘n voorproefje van het prachtige Paasfeest

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 april 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gezondheidsklachten door
de eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van de
eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Meer weten?
Voor verdere informatie kunt u de website van GGD Limburg-Noord raadplegen
(www.ggdlimburgnoord.nl).
Indien u dan nog aanvullende vragen heeft over eikenprocessierups kunt u contact opnemen
met team Milieu (tel. 077-8504848) of mailen naar: info@ggdlimburgnoord.nl
Voor nadere informatie over bestrijding en aanpak van overlast kunt u terecht bij de gemeente.

Bloemetjes voor nieuwe ondernemers in Horst aan de Maas
Onlangs openden enkele nieuwe winkels hun deuren in de gemeente Horst aan de Maas. Wethouder
Selen bracht namens de gemeente een bloemetje aan ruitershop Philipsen aan de Venrayseweg 151
in Horst en aan woonwinkel SwartWit Kleurrijk Wonen aan de Kerkstraat 1 in Sevenum.

Verkeersproef centrum
Grubbenvorst
Deze week (week 15) start de gemeente in het centrum van Grubbenvorst met een verkeersproef. De gemeente reageert hiermee op klachten van omwonenden die hebben geconstateerd
dat er regelmatig met een te hoge snelheid door het centrum wordt gereden.
Ter hoogte van de woningen aan het Pastoor Vullinghsplein worden vier tijdelijke wegversmallingen
geplaatst. Deze opstelling blijft vier weken gehandhaafd, waarna er een verkeerstelling wordt
gehouden.
In week 20 worden de tijdelijke wegversmallingen verplaatst naar de overzijde van het
Pastoor Vullinghsplein. Ook hier blijven de versmallingen vier weken staan en vindt er aansluitend een
verkeerstelling plaats.
Eind juni wordt de proef geëvalueerd met aanwonenden, politie en de gemeente.

Inzameling snoeiafval
Meerlo, Tienray en Swolgen
Ook dit jaar kunnen inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 16 april en zaterdag 23 april
Tijd:
van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik in
te rijden vanaf de Fazant/De Kievit.

Gemeentewerken gesloten
IBOR (Gemeentewerken, Americaanseweg) is op vrijdag 15 april a.s. vanaf 15.00 uur gesloten in
verband met werkzaamheden aan de stroomvoorziening.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 15 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Zaterdag 16 april
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Evertsoord, Hegelsom,
Kronenberg, Lottum, Sevenum
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray
Maandag 18 april
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 19 april
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
• Grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray: zelf firma
Maessen bellen

Woensdag 20 april
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 21 april
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 22 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 23 april
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Lottum-Noord (i.p.v. 2e Paasdag)
• Inzameling oud papier America,
Horst-Noord, Lottum, Meerlo, Meterik,
Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Griendtsveen,
Hegelsom, Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het plaatsen van een uitrit op het perceel
gelegen aan de Zwarte Plakweg 48a te
America, ingekomen 7 april 2011.
• Het verbouwen van de woning gelegen aan
de Kerkstraat 34 te Broekhuizenvorst,
ingekomen 7 april 2011.
• Het aanleggen van een oprit op het
perceel gelegen aan de Maasveldweg 5 te
Broekhuizenvorst, ingekomen 6 april 2011.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Pastoor Hendriksstraat 10 te
Griendtsveen, ingekomen 10 april 2011.
• Het verbouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Kruisstraat 21 te Hegelsom,
ingekomen 4 april 2011.
• Het plaatsen van een wooncontainer op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 68 te
Horst, ingekomen 10 april 2011
• Het verharden van een inrit op het perceel
gelegen aan de Melatenweg 17 te Horst,
ingekomen 31 maart 2011.
• Het plaatsen van een carport op het perceel
gelegen aan de Engelerveld 15 te Horst,
ingekomen 6 april 2011.
• Het plaatsen van een veranda en het
veranderen van de zijgevel op het perceel
gelegen aan de Denenweg 12 te Melderslo,
ingekomen 6 april 2011.
• Het gedeeltelijk intrekken van een milieu
vergunning op het perceel gelegen aan
de Dwarsweg 9 te Meterik, ingekomen
5 april 2011.
• Het vervangen van een garagedak op het
perceel gelegen aan de Hazenhorstweg 10 te
Sevenum, ingekomen 1 april 2011.
• Het plaatsen van een recreatiegebouw op het
perceel gelegen aan de Midden Peelweg 5 te
Sevenum, ingekomen 8 april 2011.
• Het verwijderen van een asbesthoudende
golfplaten dak van een schuur op het perceel
gelegen aan de Industrieweg 22 te Sevenum,
ingekomen 5 april 2011.
• Het aanbouwen van een tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Jan van Swolgenstraat
52 te Swolgen, ingekomen 3 april 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is geweigerd:
• Het oprichten van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Wouterstraat 60 te
America.
• Het oprichten van een landmark op het
perceel gelegen aan de Maasduinenweg 1 te
Evertsoord.
• Het plaatsen van een kampeermiddel op het
perceel gelegen aan de Nieuwe baan ongen. te
Tienray.
Het besluit is verzonden op 11 april 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend
bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA te Horst. De beschikking treedt in
werking nadat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift is verstreken. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Hebben u of
derde belanghebbenden er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd, bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ
te Roermond. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de
beschikking pas in werking nadat hierover een
beslissing is genomen.
Melding milieuneutrale verandering
• Het veranderen van een inrichting op het
perceel gelegen aan de Kreuzelweg 37 te
Horst, ingekomen 5 april 2011.
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas

maakt bekend, dat de volgende omgevingsver
gunning is verleend:
• Het tijdelijk (voor de duur van 2 jaar) plaatsen
van een woonunit op het perceel gelegen aan
de Crommentuijnstraat ong. te Meterik, met
toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3º.
• Het uitbreiden van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Grubbenvorsterweg 2
te Sevenum, met toepassing van art. 2.12 id 1
onder a onder 2º Wabo jo. Bijlage II art. 4 lid 1
Bor.
• Het uitbreiden van de woning op het perceel
gelegen aan de Bosschekampstraat 77 te
Sevenum, met toepassing van art. 2.12. lid 1
onder a onder 2° Wabo jo. Bijl;age II art. 4 lid 1
onder a Bor.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 14 april 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Hebben
u of derde belanghebbenden er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd,
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aange
vraagd treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het slopen van een schuur op het perceel gelegen
aan de Horsterweg 51 te Grubbenvorst.
• Het verwijderen van een golfplatendak van
een manege op het perceel gelegen aan de
Hagelkruisweg 25 te Hegelsom.
• Het oprichten van de helft van een twee onder
een kap woning aan de Frans Wolterssstraat 72
te Horst.
• Het oprichten van de helft van een twee onder
een kap woning aan de Frans Woltersstraat 74
te Horst.
• Het aanbouwen van een erker aan woning op
het perceel gelegen aan de Scheperstraat 14 te
Sevenum.
• Het bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Swolgenseweg 55A te Tienray.

men. Het verzoek ziet toe op de milieuaspecten
geluid/aantal verkeersbewegingen.
Aanvrager:
Ruud Vosbeek
Holding B.V.
Adres:
De Hanenberg 9 Lottum
Ter inzage en nadere informatie
Het besluit en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 15 april 2011 tot en met
26 mei 2011. U kunt de betreffende stukken in
zien in de informatiehoek van het gemeentehuis
aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J.Huijs van de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077477 97 77.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieu
vergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
Burgemeester en wethouders bekend te maken.
Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieu
beheer.
Deze melding is,
Ingediend op:
22 december 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
besluit Glastuinbouw
Aanvrager:
Mts. Cox
Adres Inrichting: Molengatweg 4 Horst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 15 april 2011 tot
en met 13 mei 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar via
tel.nr. 077477 97 77.

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
• Het bouwen van een mestopslag op het perceel
gelegen aan de Peelstraat 30 te Kronenberg.
Bovengenoemde vergunningen zijn
verstuurd op 14 april 2011.

Horst, 14 april 2011.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzen
ding van de betreffende vergunning. Een bezwaar
schrift schorst de werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Bekendmaking APV/
Bijzondere Wetten

Horst, 14 april 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking besluit tot het stellen van
maatwerkvoorschriften in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag met het verzoek tot het stellen van
maatwerkvoorschriften in het kader van het
besluit landbouw milieubeheer binnengeko

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Station America voor het organiseren van
een Rockavond op zaterdag 21 mei 2011
op het terrein achter Station America,
Nusseleinstraat 11a te America;
• Rongen Sports voor het organiseren van een
Outdoor Spinning marathon op 18 juni 2011
op de parkeerplaats van Rongen Sports op de
Bemmelstraat 1a te Horst;
• Imkervereniging Horst e.o. voor het organiseren
van een Bijen en Natuurmarkt op 17 april 2011
op het parkeerterrein van ’t Zoemhukske,
Kasteellaan 3 te Horst;
• Roest Rust Niet voor het organiseren van
de Hemelrit op 2 juni 2011 in de gemeente
Horst aan de Maas;
• Shadow Motorclub voor het organiseren van
het Jaarfeest van 17 t/m 19 juni 2011 op het
evenemententerrein van Manege d’n Umswing,
Schorfvenweg 3 te Kronenberg;
Exploitatievergunning
• Passi, Wilhelminaplein 5b, Horst voor het
exploiteren van een ijssalon met terras aan het
Wilhelminaplein 5b te Horst.

U kunt de betreffende stukken inzien van
15 april 2011 t/m 29 april 2011 tijdens de
openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

Verkeersmaatregelen
Motorzegening
In verband met de jaarlijkse motorzegening
op zondag 17 april 2011 op het Past.
Vullinghsplein te Grubbenvorst zullen op
deze datum tussen 09.00 en 16.00 uur
onderstaande wegen afgesloten zijn:
Lottumseweg vanaf de Pastoorstraat
 Kloosterstraat vanaf parkeerter
rein de Zumpel  Reuveltweg vanaf de
Prof. Linssenlaan  Venloseweg tot de
Prof. Linssenlaan.
Powerman
Informatie betreffende de verkeersmaatregelen
kunt u vinden op de websites:
www.horstaandemaas.nl en www.powerman.nl

Wet ruimtelijke ordening
Vooraankondiging ex. artikel
1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening
bestemmingsplannen Stationsstraat 162
en Konijnenweg ong.
Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat de volgende bestemmingsplannen worden
voorbereid en binnen drie weken als ontwerp
ter inzage gelegd worden:
1 Een bestemmingsplan, dat voorziet in het
wijzigen van de bestemming naar bedrijfs
doeleinden met de aanduiding ‘steenhandel’
voor het adres Stationsstraat 162 en het
achtergelegen terrein, kadastraal bekend als
Horst, sectie H, nummers 364 en 385.
2 Een bestemmingsplan dat voorziet in de
bestemmingswijziging naar woondoeleinden
voor het percelen kadastraal bekend als Horst,
sectie B, nummers 8558.
3 Een bestemmingsplan dat voorziet in de
herverkaveling voor de hoek van Leemberg
en Swolgenseweg in Tienray, teneinde 8
levensloopbestendige woningen te realiseren.
Kadastraal bekend als Meerlo sectie C, nr 2274
(gedeeltelijk).
Tegen de voornemens als zodanig kunt u geen
zienswijzen indienen. Er liggen geen stuk
ken ter inzage. Ook zal geen onafhankelijke
instantie gevraagd worden om advies over
het voornemen tot het voorbereiden van de
bestemmingsplannen uit te brengen.
Het nog op te stellen ontwerpbestemmings
plannen zullen binnen drie weken, 6 weken
ter inzage worden gelegd. Dit wordt afzon
derlijk bekend gemaakt. Tegen een ontwerp
bestemmingsplan kan eenieder binnen
genoemde termijn zienswijzen indienen.
Horst, 14 april 2011.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij hebben besloten:
• een gehandicapten parkeerplaats op kenteken
te realiseren op de Doolingsbemden te
Grubbenvorst d.m.v. plaatsing van een
bord E6 van het RVV 1990.
• een algemene gehandicapten parkeerplaats te
realiseren op de parkeerplaats bij ‘t Gasthoês
te Horst, links van de ingang, d.m.v.
plaatsing van een bord E6 van het RVV 1990.

Powerkids
• een gehandicapten parkeerplaats op ken
teken te realiseren op de Schansstraat te
Horst d.m.v. plaatsing van een bord E6 van
het RVV 1990.
• een gehandicapten parkeerplaats op
kenteken te realiseren op de parkeerplaats
Smetenhof te Lottum d.m.v. plaatsing van
een bord E6 van het RVV 1990.
De stukken die betrekking hebben op deze
publicatie liggen met ingang van 14 april 2011
gedurende 6 weken ter inzage, elke werkdag
van 08.00 tot 17.00 uur en op elke maandag
van 8.00 tot 20.00 uur in de informatiehoek
van het gemeentehuis.

Deze mogelijkheid staat open voor
belanghebbenden
• die zienswijzen hebben ingebracht tijdens het
ontwerpbesluit;
• die het niet eens zijn met wijzigingen die ten op
zichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot
het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest;
Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijk
heid om ook een verzoek om voorlopige
voorzieningen in te dienen bij de voorzieningen
rechter van de rechtbank. Aan het instellen van
beroep en het verzoek op voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Horst, 14 april 2011.

Tot het einde van de inzagentermijn kan tegen
dit besluit beroep worden ingesteld bij de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Tel: 0475352222. Internet: www.rechtspraak.nl

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Themabijeenkomst
raad - dorpsraden

Op zondag 17 april vindt POWERKIDS plaats in Horst. Hiervoor kan men zich
aanmelden per email bij l.wagemans@horstaandemaas.nl. Voor meer informatie en
aanmelding Powerkids, kijk op www.powerman.nl

Informatiecentrum Wmo terug
naar gemeentehuis
Twee jaar was bij wijze van proef het
Informatiecentrum Wmo gehuisvest in
Librije, naast de bibliotheek. Met ingang
van 2 mei aanstaande gebeurt de uitvoering
van de Wmo dienstverlening weer vanuit
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Het nieuwe gemeentelijke dienstverleningsconcept ‘Wij zijn er voor u’ maakt vanuit één
locatie maatwerk beter mogelijk. Er kan dan
indien gewenst op afspraak worden gewerkt.
Proef
De afgelopen 2 jaar liep er een pilot voor het
uitvoeren van de Wmo dienstverlening vanuit
het Informatiecentrum Wmo aan Librije, naast
de bibliotheek. Deze pilot heeft uitgewezen
dat het verrichtten van de dienstverlening
vanuit het Informatiecentrum Wmo niet voldoet
aan de verwachtingen van zowel burgers

als medewerkers. Vandaar dat het college
onlangs heeft besloten om de uitvoering van de
dienstverlening Wmo vanaf 2 mei a.s onder te
brengen in het gemeentehuis.
Bereikbaarheid
Voor al uw vragen op het gebied van
Maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) kunt u
dus vanaf 2 mei a.s terecht bij de medewerkers
van Cluster Zorg in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas. Zij zijn bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van ’s ochtends 8.00 tot ’s middags
12.00 uur, via telefoonnummer 077 – 4779777.
Via email kan ook:
gemeente@horstaandemaas.nl. Er kan indien
gewenst op afspraak worden gewerkt.
In het gemeentehuis staan de Wmomedewerkers dan als vanouds weer voor u klaar.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor de gemeenteraad
plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie
ontvangt over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 19 april 2011 om 20.00 uur is er een themabijeenkomst over Demografische
ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening.
Programma:
Opening door de vice-voorzitter van de gemeenteraad, de heer J. de Hoon;
Demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening, door de heer S. Sluiters, opbouwwerker bij
Synthese.
Onder leiding van de heer Van den Munckhof, beleidsmedewerker communicatie en voorlichting,
gaan de dorpsraden en gemeenteraad in groepen - aan de hand van negen stellingen - dieper op het
onderwerp in.
Na een gezamenlijke terugkoppeling, waarin mogelijk conclusies getrokken worden, volgt de officiële
afsluiting van het formele gedeelte. Aansluitend is er een informeel samenzijn, waar dorpsraadsleden
en gemeenteraadsleden nader met elkaar kennis kunnen maken.
Het belooft een interessante avond te worden.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een beeld vormen? Kom dan luisteren op
dinsdag 19 april 2011 om 20.00 uur. U bent van harte welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.

Onlangs werd de HEMA vestiging in Horst uitgeroepen tot beste kleine HEMA van Nederland. Wethouder Litjens feliciteerde de filiaalmanager persoonlijk en overhandigde haar namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen.

Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in
de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Nieuws
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Powerman
Op zaterdag 16 en zondag 17 april vindt Powerman plaats in Horst. Voor meer informatie
zie www.powerman.nl of www.horstaandemaas.nl

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077  477 97 77
Fax:
077  477 97 50
Email
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele
fonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077  477 97 77)
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/idkaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
Email: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 12.00 uur en 13.00 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 23498249
(16.00 07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarm
nummer 112. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077  356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 13

Iedereen moet een bijenplant in de tuin zetten
Het aantal imkers bedraagt in Horst aan de Maas 95 en daarmee zijn in
totaal meer dan 700.000 bijen gemoeid. Imker Joep Verhaegh hief in het
artikel ‘Bijenseizoen van start’ van twee weken geleden een waarschuwend
vingertje: ”De bijenstand staat onder druk. Doordat Nederland zo vol bebouwd
is en omdat er veel akkerland is, dreigen steeds meer planten en bloemen te
verdwijnen.” Nieuwsblad HALLO wilde graag een handje helpen om de bij-

enbevolking in stand te houden: iedereen zou minimaal één plant die honing
en stuifmeel levert in zijn tuin moet zetten. Van de 26 stemmers steunde 38%
ons voorstel, terwijl 62% er niets in ziet. Peter Rechsteiner uit Horst reageert
op de website en merkt op dat het beter is om het bijenras zo zuiver mogelijk
te houden. Door de import van Koninginnen uit andere landen ontstaan teveel
kruisingen en ziekten.

Met het deﬁnitief verdwijnen van de strippenkaart
is anoniem reizen voorgoed voorbij
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Limburgse media meldden vorige week dat de strippenkaart deze zomer
uit het Limburgse openbaar vervoer verdwijnt. Busreizigers zijn vanaf 7 juli
aangewezen op de ov-chipkaart. In alle Limburgse treinen en bussen was deze
al te gebruiken, maar nog niet verplicht. Hoewel bij de buschauffeur na 7 juli
nog een dagkaart te koop is, zal het papieren plaatsbewijs uiteindelijk helemaal
worden vervangen door de ov-chipkaart. Beide systemen hebben hun voor- en

nadelen. Een strippenkaart moet de reiziger bij een verkooppunt kopen, een ovchipkaart kan hij snel en makkelijk opwaarderen. Met een digitaal plaatsbewijs
kunnen vervoersbedrijven probleemloos zien hoeveel ritten een reiziger maakt
en op welke tijdstippen hij in de bus zit. Een busrit naar oma, een dagtocht naar
het zwembad of een avondje stappen in een andere stad. Het is nu voorgoed
voorbij dat iemand anoniem op reis kan gaan. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Door verscherpte wetgeving dreigt een tekort aan kinderopvang
> eens 43% oneens 57%

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Cactus
Column

Afgang

In Meterik zijn de rapen gaar.
Als je tenminste mag geloven
wat er in de diverse bladen
heeft gestaan over de eventuele
uitbreidingsplannen van dit
fraaie dorp. Wil de gemeente
daar toch in de buurt van
Meteriks trots, de mooie molen,
een vijftigtal huizen laten
bouwen. De horizon rond de
genoemde molen wordt vervuild
en de behoefte aan zoveel
woningen is niet eens actueel.
Immers, er zijn bijna geen
woningzoekenden en het aantal
senioren dat nog wil verkassen
is ook zo groot niet meer. De
Horster Afhang is nog steeds niet
klaar en daarbij komen daar
zoveel huizen dat de overdaad
duidelijk gaat schaden. Kennelijk
moest er weer een aannemer
blij worden gemaakt met veel
woning-toezeggingen. Een echte
inventarisatie die op de
hedendaagse werkelijkheid is
gestoeld en daarbij het
antwoord op de vraag waar de
aanstaande Afhang-bewoners
hun bestaande woning aan
kunnen verkopen is een zeer
actuele. Vooralsnog worden er in
Horst aan de Maas teveel
appartementen en woningen
gebouwd terwijl de markt
duidelijk verzadigd is. En als we
de Meterikse opposant mogen
geloven komen de geplande
huizen tussen de prei en
wortelen. Over uien wordt echter
niet gepraat, dàt zou pas echt
hinderlijk zijn geweest. Maar nu
we het over diverse plannen
hebben, hoe zit het met de
aanleg van de skatebaan? Een
hele tijd geleden werd er
gesuggereerd dat de mooiste
plek voor de aanleg hiervan bij
de Lambertuskerk zou zijn. De
hele raad was het daarmee eens
maar hoe staat de vlag er nu bij?
Zoals met zoveel plannen
gebeurt, ze komen in de krant,
wekken verwachtingen of zetten
burgers op het verkeerde been.
Beter voorbereiden van zaken is
hard nodig en de gemeente
wordt op die manier weer een
afgang bespaard. De afgang van
de Afhang zogezegd.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Koken bij de buren
Internationale vrijwilligersdag 19 maart. Een dag die in vele landen
draaide om de inzet van vrijwilligers op wat voor terrein dan ook: zorg,
welzijn, sport, natuur enzovoorts. Niet praten, maar doen. Het leek de
PvdA/PK in Horst aan de Maas een goed idee om aan deze vrijwilligersdag
een bijdrage te leveren. En waarom veraf als het dichterbij zou kunnen: bij
de buren van het gemeentehuis, de groepswoning van Dichterbij aan de
Groenewoudstraat.
We zouden samen met de
negen bewoners de zondagse middagmaaltijd koken en ook mee mogen eten. Het menu zag er namelijk
goed uit: tomatensoep, schnitzels,

pommes duchesse, bloemkool en
erwtjes/worteltjes, en als toetje ijs
met chocoladesaus, slagroom en
warme kersen. Op de vrijwilligersdag
van 19 maart was de groepswoning

al ‘bezet’ door andere vrijwilligers.
Maar die druilerige zondag 3 april
waren we meer dan welkom. Richard
van der Weegen, fractievoorzitter van
PvdA/PK in de Horster gemeenteraad,
wethouder Birgit op de Laak, en commissielid Jan van Dijk schoven om 10.30
uur aan voor een kopje koffie. Ze maakten kennis met de twee medewerksters
en de bewoners: sommigen waren
uitgeslapen en anderen op weekend
geweest bij hun ouders. Een enkeling
kwam zelfs eerder terug van verlof. We

raakten in gesprek over het favoriete
knuffeldier van een bewoonster, een
stoffen bordercollie, en over het werk
van anderen op de werkplaats of diverse zorgboerderijen. Daarna gingen we
aan de slag met koken. Eén bewoonster drukte ons even met de neus op de
feiten: “Vandaag is het mijn rustdag.”
De anderen deden actief mee met het
schoonmaken. Ook het snijden van de
groente, het roeren in de pannen en
het dekken van tafels ging prima. Het
resultaat was een goed verzorgde en

gezellige maaltijd in groot gezelschap.
De medewerkers van de nachtdienst
en een van de ouders aten ook mee.
Wat leverde dit alles op? De bewoners
een, naar hun zeggen, goede maaltijd, want alle borden waren snel
leeg. Voor de vrijwilligers van die dag
de gelegenheid om eens binnen de
muren van de instelling te kijken, met
veel respect voor de bewoners en hun
dagelijks leven, en voor de inzet van
de beroepskrachten.
Jan van Dijk PvdA/PK

En toen werd het oorverdovend stil...
Wie herinnert zich nog de publiciteitsgolf die over ons heen gestort werd
door het koningskoppel Driessen – Nabben uit het Horster CDA bolwerk? Bij
voorkeur vooral op een van deze twee kanonnen stemmen. Wat op dat zelfde
tijdstip verdoezeld werd was de machtsstrijd binnen het CDA zelf. Daarover
werd de kiezer, ook door beide heren, onwetend gelaten, en nog steeds.
Men is arrogant genoeg om te
denken gedeputeerden te mogen
leveren, dat men automatisch in een
coalitie terecht komt, sterker nog dat
men z’n eigen opvolging kan regelen.
Past helemaal in het profiel van dé
kandidaat uit het Horster, Ger Driessen,
iemand die altijd meent zaken naar
zijn hand te kunnen zetten. Lukt dat
niet, gaan we op ramkoers, dompelen

onszelf in de slachtofferrol, lopen weg
van de partij en dus ook de kiezer, in de
hoop en verwachting uiteindelijk tóch
daar terecht komen waar hij zichzelf
gedacht had, namelijk op het pluche als
gedeputeerde, voor minder doen we het
immers niet!
Wat de kiezer daarvan moet vinden
is even niet belangrijk. Het ego gaat
voor alles. Wie gedupeerd zijn is de

CDA-kiezer die zijn/haar stem gegeven
heeft aan……Aan wie eigenlijk, nummer 15 van de CDA-lijst, aan het CDA
en zo ja welk CDA dan, of toch aan lijst
Driessen? Of hebben we te maken met
een spelletje; namelijk weglopen in
de hoop en verwachting dat de partij
hem zal smeken terug te komen. Onder
voorwaarden natuurlijk; namelijk terug
als gedeputeerde.
Ik had het mijn zwagers voorspeld
en beloofd. Binnen een half jaar zou ik
een stuk in Hallo kunnen schrijven over
de volksverlakkerij binnen het CDA.
Welnu, het is nog veel sneller gegaan
dan ik kon vermoeden. De machts-

strijd die al vanaf de samenstelling van
de kieslijst binnen het CDA woedde is
binnenkamers kunnen blijven tot na
de verkiezingen. Dat heeft men prima
weten te regelen.
Laat ze elkaar maar de tent uitvechten. Van mij mogen ze. Echter, de kiezer
is weer voor het lapje gehouden en dan
vinden wij het vreemd dat die kiezer
zich ofwel van de politiek afwendt, ofwel zijn heil gaat zoeken bij ome Geert.
De PVV wordt, mede dankzij de machtsspelletjes binnen het CDA, slapend rijk.
Had de PVV voor de verkiezingen de
kiezer niet beloofd af te rekenen met
die oude hap? Wedden dat dit er niet

van komt. En dus is een vlucht van de
kiezer, weg van het CDA naar de PVV
zinloos, want ook hier zal sprake zijn
van volksverlakkerij.
Wie een volgende keer toch nog
gebruik blijft maken van zijn recht om
te stemmen en het moede hoofd niet
in de schoot heeft gelegd, nodig ik bij
deze uit om dan toch maar eens zijn
stem of desnoods zijn proteststem te
geven aan een misschien wel minder
voor de hand liggende partij, maar
wel eentje waar burgers/mensen er
toe doen. Waarom eigenlijk niet aan
GroenLinks?
Leo Beterams Lid GroenLinks

17 APRIL KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
12.00u - 17.00u

Boxspring nu met € 1000,- voordeel!
In diverse stofkleuren te krijgen.
Boxspring 160/180 x 200 elektrisch verstelbaar
* hoofdbord
* 2x verstelbare boxspring
* 2x pocketveermatras 5-zones
* 1x splittopper
* potenset
Nu van € 3398,- voor € 2398,Vlakke uitvoering van € 2498,- voor € 1498,-

Jacob Merlostraat 23 - 5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Stel je eigen droombank ter plekke samen
en probeer hem DIRECT uit, lekker makkelijk!
Leverbaar in bijna elke gewenste
vorm/comfort en armlegger.

17 april de laatste dag kortingen van 10% !
De kortingen gelden voor de
gehele collectie buitenzonwering
en horsystemen!

Afgebeelde hoekbankstel in stof vanaf € 1895,- !

Gratis advies bij u thuis door onze
binnenhuisarchitectes!

Jacob Merlostraat 17 - 5961 AA Horst - Tel: 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4 - 5961 PX Horst - Tel. 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl
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Twaalfde Grubbenvorster bridgetocht
Zaterdag 21 mei wordt, alweer voor de twaalfde keer, in Grubbenvorst de jaarlijkse bridgetocht gehouden.
Zestig bridgeparen zijn die dag in het dorp te gast. Aan deze gezellige bridgewedstrijd voor paren kunnen zowel
beginnende als gevorderde bridgers deelnemen.
Er wordt gebridged in de IJssalon
van Theo Clevers, Café Restaurant
De Vonkel, Restaurant De Oosterse
Zwaan, Cafetaria JoFri, Restaurant
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Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

De Witte Dame en Familierestaurant
Steakhouse Grubbenvorst. De organisatie is in handen van Bridgeclub
Grubbenvorst. Het begint om 10.30 uur

en de prijsuitreiking is om 17.30 uur.
Inschrijven kan bij Huub Janssen op
telefoonnummer 077 366 12 05 of
per e-mail hjjanssen01@home.nl

Fietsenmarkt in Horst op
Koninginnedag
Het begint ondertussen een waar begrip in de regio te worden: de Horster Koninginnedag fietsenmarkt van
Toer- en Wielerclub Oranje.
Zoals elk jaar op Koninginnedag,
organiseert Toer- en Wielerclub Oranje
(TWC Oranje) een Oranjetocht inclusief
fietsenmarkt. Voorgaande jaren was
deze fietsenmarkt een groot succes.
Iedereen die de lente goed wil beginnen en meer wil gaan fietsen of juist
voorjaarsschoonmaak wil houden in
het fietsenhok is van harte welkom op
30 april in de Mèrthal in Horst.
Voor iedereen die thuis nog een
ongebruikte fiets heeft staan, is er de
mogelijkheid deze op 30 april te laten
verkopen. Wat voor fiets men ook aan

wil bieden, alles is welkom: van een
blinkende racefiets tot een bejaarde
zoepfiets. Vanaf 8.00 uur kan de fiets
naar de Mèrthal gebracht worden. Men
bepaalt zelf de verkoopprijs van de
fiets, maar kan zich daarbij ook laten
adviseren. Vanaf het moment dat de
fiets wordt gebracht tot 15.00 uur zullen de vrijwilligers van TWC Oranje hun
best doen om een nieuwe eigenaar te
vinden voor de tweewieler.
Tussen 15.00 en 16.00 uur meldt
de eigenaar zich weer bij de fietsenmarkt. Is de fiets verkocht, dan betaalt

deze 10% van de opbrengst (maximaal10 euro) aan TWC Oranje. Is het
niet gelukt om de fiets te verkopen,
dan neemt de eigenaar uiteraard de
fiets weer mee en betaalt hij slechts
2,50 euro voor de gedane moeite.
Iedereen die op zoek is naar een
tweedehands fiets die aansluit bij
zijn wensen en portemonnee is op
Koninginnedag van 9.00 tot 15.00 uur
welkom in de Mèrthal. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Giel Smets, telefoon 077 467 25 85 of
mail oth@twcoranje.nl

Frans Goumans uit Meerlo winnaar
55e Felimaassolistenconcours
Op zondag 10 april werd het 55e Felimaassolistenconcours georganiseerd door fanfare Eendracht uit Meerlo.
Dit concours werd georganiseerd onder auspiciën van LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen).

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
Lage prijzen, uitzoeken op het
1 ha grote perceel,veel eigen kweek!
tuinplanten, olijven
palmen 200 cm € 165,-

hedera aan stok in pot 120 cm lang

€ 1,39

groente en sla pla
nten, tomaten pla
nten,
komkommer plan
ten enz

lei en dak bomen ook wintergroen

groothandels prijz

€ 34,-

en

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bluestone@live.nl

De solisten behoorden tot de
muziekgezelschappen van Wanssum,
Blitterwijck, Meerlo, Tienray,
Swolgen, Broekhuizenvorst en Ooyen,
Broekhuizen, Lottum, Grubbenvorst,
Reuver, Helden en Siebengewald.
Op deze dag werd ‘de Speulplats’
druk bezocht door een groot aantal
muziekliefhebbers uit de regio.
Frans Goumans behaalde bij
de slagwerkers in de vierde divisie
90 punten (lof der jury) op mallets.

Het uitgevoerde werk was Four
Pieces for Mallets van Henk Mennens.
Jurylid Piet Aben kende verder de
volgende prijzen toe: Vijfde divisie:
John Verstraelen uit Meerlo (mallets) met 81 punten. Derde divisie:
Marc Snijders uit Grubbenvorst (drums)
met 83 punten
Petra Custers uit Siebengewald
behaalde bij de blazers in de derde
divisie 92 punten (met lof der jury). Zij
speelde op altsax Fantasie Pastorale

van J.B. Singelee. Jurylid Piet Aben
kende verder de volgen prijzen toe:
Jeugddivisie: Ivar Kassteen uit Helden
(trombone) met 87 punten. Vijfde
divisie: Cas Visser uit Meerlo (klarinet)
met 85 punten. Vierde divisie: Kristel
de Lange uit Meerlo (hoorn) met 85
punten. Tweede divisie: Pam van den
Hombergh uit Grubbenvorst (altsax)
met 90 punten (lof der jury). Eerste
divisie: Maikel van Els uit Meerlo
(hoorn) met 86 punten.

Mooie routes tijdens de
Oranjetocht op Koninginnedag
Toer- en Wielerclub Oranje (TWC Oranje) organiseert voor de 19e keer op Koninginnedag de Oranjetocht in
Horst. Een dag vol fietstochten geschikt voor recreanten en toerfietsers van jong tot oud.
De Oranjetocht van TWC Oranje is
een verzamelnaam voor verschillende
fietstochten die variëren van routes
geschikt voor het hele gezin tot lange,
uitdagende tochten inclusief beklimmingen. Er wordt gefietst over auto-arme
en nieuw uitgestippelde routes met elk
minimaal één pauzeplaats. De fietstochten worden onderverdeeld in drie categorieën: gezinstochten, vrije toertochten
en ATB-(mountainbike)tochten.
Recreanten kunnen op
Koninginnedag fietstochten maken van
30, 45 en 60 kilometer, waarvan vooral
de eerste twee afstanden geschikt zijn
voor het hele gezin (vertrek tussen
10.00 en 14.00 uur, kosten 3 euro per
persoon, jeugd tot en met 16 jaar 1
euro. Voor de wat meer geoefende
fietser is er de 60 kilometer route (vertrek tussen 10.00 en 14.00 uur, kosten

4 euro per persoon).
De ervaren toerfietsers kunnen bij
TWC Oranje terecht voor routes van 95
kilometer (vertrek tussen 8.00 en 9.00
uur, kosten 4 euro per persoon), 120
kilometer (vertrek tussen 8.00 en 9.00
uur, kosten 5 euro per persoon) en 150
kilometer (vertrek tussen 7.30 en 8.30
uur, kosten 5 euro per persoon. Leden
van de NTFU/KNWU krijgen 1 euro
korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart). Deze toertochten gaan
door natuurpark Maas-Schwalm-Nette
en kennen beklimmingen rondom
Herongen, Hinsbeck en Süchtelner
Höhen.
De ATB-ers kunnen kiezen uit de
volgende afstanden: 20 kilometer voor
jongeren tot 16 jaar (vertrek onder leiding van een ervaren trainer om 10.00
uur, kosten 1 euro per persoon) en 30,

40 en 50 kilometer (vertrek tussen
9.00 en 10.00 uur). De ATB-routes zijn
zeer gevarieerd met single tracks, korte
klimmetjes en kombochten. De kosten
voor de 30, 40 en 50 kilometer tocht
bedragen 4,50 euro per persoon.
Ook zorgt TWC Oranje voor gezelligheid na het fietsen. Zo kunnen deelnemers genieten van een lekker stuk
vlaai met koffie of een drankje op ons
gezellige afterbike-terras. Startplaats
van al deze tochten en het gezellige
terras na afloop is in de Mèrthal aan
de Gasthuisstraat in Horst. Voor meer
informatie over de tochten, inschrijven,
faciliteiten en bereikbaarheid, kijk op
www.twcoranje.nl
Voor nadere informatie neem
contact op met Giel Smets,
telefoon 077 467 25 85 of mail
oth@twcoranje.nl
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Visclubs presenteren prestigieus plan jeugdvisserij

Plan wordt gesteund door
Sportvisserij Limburg
De belangstelling voor het jeugdvissen is groot. Een nieuwe invulling moet er voor zorgen dat alleen de beste
jeugdvissers uit elke vereniging mogen deelnemen aan de Noord-Limburg Cup. Daarna wordt gestreden tegen de
winnaar van de Zuid-Limburg Cup. De beste hengelaar in de finalewedstrijd tussen Noord- en Zuid-Limburg is
winnaar van de Limburg Cup. Die wordt dan afgevaardigd naar de Nederlandse kampioenschappen jeugdvissen.
Zo luidt in het kort een voorstel van drie visclubs uit Horst aan de Maas: America, Grubbenvorst en Lottum.

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Houthakker steak

100 gram

€ 1,25

100 gram
Saté burger Gehakt met saté saus 4 stuks

€ 1,85
€ 5,00

Ook lekker op de bbc

Pittige rundreepjes

Om te wokken

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG

Gehakt half om half
Ganda ham (rauwe ham)
Leverworst (eigen keuken)

5,90
€ 2,65
€ 0,45

hele kilo €
100 gram
100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Hartige pasta ovenschotel 100 gram € 0,95
PROEVERTJE VAN DE WEEK

Mascarpone filet

Verrassend gevulde filetlapjes

100 gram

€ 1,25

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Steeds meer jeugdvissers te vinden aan de waterkant
Sportvisserij Limburg in Roermond
ondersteunt de voorgestelde vernieuwing binnen de sportvisserij. Bij de
bijeenkomst in Lottum waren twaalf
van de zeventien uitgenodigde visverenigingen aanwezig. Drie hadden
zich voor de vergadering afgemeld.
Het zijn slechts plannen, maar het
merendeel van de hengelsportverenigingen zien de voorstellen zitten. Het
idee om vanuit de jeugdvissers alleen
nog maar de beste vissers af te vaardigen komt van Hengelsportvereniging
(HSV) de Put uit America. De visclubs
van Lottum en Grubbenvorst waren
dezelfde mening toegedaan. Er werd
een plan uitgewerkt dat vorige week
vrijdag aan de visclubs werd gepresenteerd in Lottum.

Betere begeleiding,
betere vissers
Marcel Kleuskens, kartrekker van
het initiatief en lid van HSV de Put:
“We willen jeugdvissers een-op-een
begeleiden bij de selectiewedstrijden
voor de Noord-Limburg Cup. Aan de
Noord-Limburg Cup willen we de beste

jeugdvissers uit de verenigingen laten
deelnemen. Dit komt het wedstrijdvissen ten goede. Wanneer we dit
goed oppakken krijgen we meer
kwaliteit onder de jeugdvisserij”, zegt
Kleuskens.

Jeugdvisserij is in trek
Met het voorstel willen de initiatiefnemers de jeugdvisserij positief
stimuleren. Daarvoor is samenwerking
tussen de verschillende visclubs wel
noodzakelijk. Het is de bedoeling dat
de jeugdwedstrijden zoals de NoordLimburg Cup meer prestige krijgt.
Volgens de initiatiefnemers wordt het
niveau, de kwaliteit en het enthousiasme onder de jeugdvissers daarmee
gestimuleerd. Niet alle verenigingen
zaten op één lijn. De afvaardiging uit
Horst en Lomm sputterden in eerste
instantie tegen. Zij herkenden de
oorspronkelijke opzet niet meer van
de Noord-Limburg Cup. Deze was ooit
bedoeld om zoveel mogelijk jeugd in
een ontspannen sfeer aan het water te
krijgen. Daarbij zou het geen rol mogen spelen of iemand goed, of minder
goed kon vissen. Daarbij komt nog dat

het initiatief ook door Zuid-Limburgse
visclubs gedragen moet worden. In het
zuiden zullen dan ook selectiewedstrijden moeten plaatsvinden op dezelfde
aard en wijze als in Noord-Limburg.
Er zal nog veel water door de Maas
stromen voordat het voorgestelde plan
in heel Limburg wordt toegepast.

Alleen de beste
vissers gaan door
In Lottum had het merendeel van
de aanwezige visclubs wel oren naar
het voorstel van America, Lottum en
Grubbenvorst. Om de nieuwe opzet
een kans te geven werd besloten een
proefperiode van zo’n drie jaar in te
stellen. De verenigingen mogen zelf
bepalen op welke manier zij tot een
selectie komen. De eerste selectiewedstrijden nieuwe stijl vinden
plaats op 24 juni in Tienray, 1 juli in
America en op 8 juli in Grubbenvorst.
Als uiterste inschrijfdatum voor de
Noord-Limburg Cup geldt 4 juni.
Er kan gevist worden in een Acategorie 14 tot en met 17 jaar en in
een B-categorie tot en met 13 jaar.

Bijen- en natuurmarkt
’t Zoemhukske
Op zondag 17 april vindt in en om praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske een bijen- en natuurmarkt
plaats. Op deze markt krijgen bezoekers alle informatie over het leven en welzijn van de honingbij, heel
belangrijk voor bestuiving van bloemen, planten en fruit. Tevens is er volop honing te koop.
Verder kunnen bezoekers
vanalles te weten komen over de
kweek van de blauwe bes en de
eindproducten daarvan. Er is een
demonstratie korfvlechten, er zijn
diverse biologische producten aan
te schaffen evenals imkersartikelen,
bijenvolken, kaarsen, bijenkasten,
drachtplanten en er staat een stand
met houtsnijwerk.

Studieclub ‘de Speurbij’ en de
organisatie IVN Natuur- en milieueducatie zijn op deze dag aanwezig
om geïnteresseerden nader kennis
te laten maken met wat de natuur
te bieden heeft. Daarnaast kan er
een wandeling worden gemaakt in
de door diverse vrijwilligers van de
imkervereniging fraai onderhouden
tuin. Er wordt informatie gegeven

over de verschillende planten die
belangrijk zijn voor insecten in het
algemeen en de honingbij in het
bijzonder.
Jong en oud, iedereen is
welkom op deze gevarieerde markt
op zondag 17 april van 9.00 tot
13.00 uur in ’t Zoemhukske aan de
Kasteellaan 3 te Horst, vlakbij de
kasteelruïne (afslag Horst-noord).

Camping l Bungalowpark l Dagrecreatie l Restaurant
Feest- en Vergaderzalen l Bowling

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste oproepkrachten en/of
vakantiekrachten Zwembad
Ben jij 16 jaar of ouder, flexibel en bereid om in weekenden en/of
vakanties te werken? Dan heeft De Schatberg een leuke bijbaan voor je!
Zwembad de Schatberg is namelijk op zoek naar versterking
voor haar team.
Wil jij ook graag werken bij een gezellig bedrijf met leuke collega’s,
neem dan nu contact op met “De Schatberg”
t.a.v. dhr. H. Roodakker, Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
of via e-mail, zwembad@schatberg.nl

Camping l Bungalowpark l Dagrecreatie l Restaurant
Feest- en Vergaderzalen l Bowling

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste oproepkrachten en/of
vakantiekrachten Horeca
Ben jij 16 jaar of ouder, flexibel en bereid om in weekenden en/of
vakanties te werken? Dan heeft De Schatberg een leuke bijbaan voor je!
Het Actief- en Partycentrum is namelijk op zoek naar versterking voor
de bediening en in de keuken.
Wil jij ook graag werken bij een gezellig bedrijf met leuke
collega’s, neem dan nu contact op met “De Schatberg”
t.a.v. dhr. F. Laenen, Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
of via e-mail, horeca@schatberg.nl
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Succes voor Budoclub Horst
tijdens de Limburgse
Kata Kampioenschappen
Op zaterdag 2 april 2011 waren in Roermond de Limburgse Kata Kampioenschappen. Kata is een vorm waarin
twee judoka’s vijftien voorgeschreven technieken uitvoeren op een zo perfect mogelijke wijze.
Hierbij is zowel de rol van tori
(werper) als uke (valler) belangrijk,
daarom worden beiden beoordeeld.
Op de Limburgse Kampioenschappen
waren twee categorieën vertegenwoordigd, de kyu-graad (witte tot en
met bruine band) en de dan-graad
(zwarte banden). Jeroen Kleeven
en Johan Camps van Budoclub Horst

hadden zich beiden ingeschreven als
tori en als uke bij de dan-graad klasse.
Toen de prijzen verdeeld werden was
het voor beide judoka’s spannend. Op
de tweede plaats eindigde het duo
met Johan als tori en Jeroen als uke
met een puntentotaal van 345.
Nadat ze de prijs in ontvangst
hadden genomen, mochten ze blijven

staan omdat ze ook eerste waren
geworden met een puntenaantal
van 352,5 waarbij Jeroen tori was
en Johan uke. Hiermee werden ze
Limburgs Kampioen in de dan-graad
klasse en mogen ze Limburg gaan
vertegenwoordigen op het Nederlands
kampioenschap. Voor meer informatie
kijk op www.budoclub-horst.nl

Receptie kampioensteam
biljartclub Boëms Jeu
In Café Boëms Jeu te America wordt op zaterdag 16 april van
20.00 tot 21.00 uur een receptie gehouden van het kampioensteam,
Etienne Klerkx, Koen Houben, Ger Reinders en Johan Hulleman, van
biljartclub Boëms Jeu. Het team is kampioen geworden in de E-klasse
van de Biljartbond Horst-Venray e.o.
Aansluitend is er in het café een gezellige avond met muziek van
Dwayne Verheyden & the TexMexPlosion.

HZPC minioren bij Pietercup
Negen minioren van zwemclub HZPC namen dit weekend deel aan de
Pietercup in Eindhoven. Voor de allerkleinste zwemmers een wedstrijd
om nooit meer te vergeten: zwemmen in een echt zwemstadion en op de
foto met Pieter van den Hoogenband.

Ubroekweg 41
Postbus3016
5902 RA Venlo

T +31(0)77 382 15 88
F +31(0)77 382 70 51
info@terraq.nl
www.terraq.nl

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw.
Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook de productie en
levering van betonmortels, grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland en
heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas.
Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Onderhoudsmonteur (fulltime)
De functie:
Tot uw takenpakket behoren o.a.:
• Verrichten van onderhoudswerkzaamheden op mechanisch en elektrisch gebied op
verschillende locaties. Het mechanisch onderhoud betreft zowel montage- en laswerk,
als plaatwerk en constructiebankwerk.
• Verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan meerdere laadschoppen
Functie-eisen:
• Een technische opleiding bij voorkeur richting werktuigbouwkunde/elektrotechniek
• In bezit zijn van rijbewijs B
• Enkele jaren ervaring als onderhoudsmonteur
Persoonlijkheid:
• U bent stressbestendig
• U bent gewend zelfstandig uw werkzaamheden te verrichten.
• U heeft een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch vermogen

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 29 april 2011 richten aan:
Terraq, Postbus 3016 5902 RA Venlo
of per email: leoewalds@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer T. Janssen, technisch directeur,
telefoon 077-3821588.

Het HZPC-team, onder leiding van
Alice Janssen en Marc van Enckevort,
heeft bijzonder goed gezwommen.
Ze verbeterden bijna allen hun
persoonlijke records, de meesten met
reuzesprongen. Het beste resultaat kwam op naam van Imke van

den Hoef. Met een 3e plaats op de
100 wissel en een 5e plaats op de
100 vrij was Imke de best geklasseerde zwemster van HZPC. Alle
minioren zwommen een prima race
en gingen daarna samen op de foto
met Pieter van den Hoogenband.

Set Up niveau 6 team 3
rayonkampioen
De successen van de meiden van Set Up 6-3 uit Meerlo gaan maar
door. Afgelopen zondag waren de meiden weer de beste en werden ze
kampioen van Noord-Limburg.
De Meerlose meiden Loes,
Annabel, Emma, Melanie en Nika
versloegen VC Weert en speelden
gelijk tegen VC Limac. Daardoor
bereikten zij de finale waar de klus
werd geklaard tegen Civitas Venlo.
De eerste set werd gewonnen
met 20-14 en ook in de tweede
set ging het prima. Na een kleine

achterstand werd snel duidelijk dat
Set Up de winnaar ging worden. Een
compliment voor de meisjes, hun
coaches Petra en Gerty en Leo, die
ook vandaag weer als scheidsrechter
met de meiden meeging.
Op 15 mei gaat het team naar
de regiokampioenschappen in
Veldhoven.

Sporting ST in problemen
Sportvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray dreigt in de
problemen te komen met haar korfbalafdeling. De problemen ontstaan
door toedoen van de gemeente.
De problematiek in een notendop: Sporting ST moet de sporthal in
Meerlo gaan delen met SV United.
Sporting ST had erop gerekend dat
het de hele sporthal tot zijn beschikking zou krijgen. Maar nu blijkt dat
de gemeente de uren op woensdagavond aan beide verenigingen
heeft toebedeeld, die dan de ruimte
moeten delen.

De gemeente probeerde de fout
te herstellen door Sporting ST andere
uren toe te wijzen, maar dat levert
de vereniging niks op omdat het
jonge sporters niet ’s avonds laat
kan laten sporten. Wethouder Van
Rensch heeft laten weten dat een
oplossing moeilijk te vinden zal zijn:
“We kunnen de uren maar één keer
vergeven.”
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SVEB 1 tegen Leunen 1
Door: Herman Hendrix
Eindelijk weer eens een overwinning van SVEB met duidelijke cijfers. Het was nog niet allemaal even fraai wat
ze op de mat brachten, maar vooral het uitspelen van de kansen en doelpunten waren soms weer als voor de
winterstop.
Ondanks deze duidelijke zege waren de eerste tien minuten van SVEB
pover. Leunen kreeg twee behoorlijk
goede mogelijkheden. In de twaalfde
minuut kwam SVEB onverwachts met
een mooie aanval op voorsprong. Het
was Sjors Schatorjé die prima binnen
schoot. Drie minuten later was het
weer raak. Tim Geurts passeerde de
doelman en de 2-0 stond er.
Amper vijf minuten later stond de
teller op drie. Een werkelijk zeer fraaie
treffer. Tim Geurts was de maker na

een combinatie met Joris de Mulder
en Gijs van Lin. Na een ongelukkige
handsbal van Mart Geurts belandde de
bal op de stip. De SVEB-doelman John
Tissen kende geen pardon voor z´n tegenstander en keerde de strafschop. In
blessuretijd stond de vierde treffer op
het bord. Weer een uitstekende en direct gespeelde combinatie tussen Tim
Geurts en Joris de Mulder, die ditmaal
door Joris fraai en zeker binnen werd
geschoten. Dat was in de tweede helft
ook duidelijk merkbaar. SVEB hoefde

niet echt en Leunen probeerde het
nog wel, maar kon geen vuist maken.
Het spel peil werd minder, met weinig
hoogtepunten. In de 68e minuut werd
het 5-0. Het was Joris de Mulder die
koel de doelman van Leunen passeerde en de bal binnentikte. Leunen
mocht de eer redden in de 81e
minuut. Door een misverstand tussen
John Tissen en Thijs de Mulder kon de
Leunenspits de bal geheel vrij binnen
lopen. Eindstand 5-1. Zondag speelt
SVEB in Tienray tegen Sporting ST.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Kampioen Brovoc Dames 1
Het eerste damesteam van Brovoc is afgelopen zaterdag kampioen
geworden in de vierde klasse. De dames moesten alleen nog van
Avance winnen. Het werd uiteindelijk een bloedstollende finale. De
eerste twee sets werden verloren, waardoor het bij de volgende twee
alles of niets was. In de beslissende vijfde set versloegen de dames
Avance met 15-4.

Persoonlijke kampioenschappen BBHV
Communiefeest!

Beleef een mooie dag,
zonder stress in de keuken.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Afgelopen weekend werden de persoonlijke kampioenschappen
3e klas libre van Biljartbond Horst-Venray georganiseerd door LBC in
sportcafé Raayhal Overloon te Overloon.
De finale is gewonnen door
Jan Beekmans (OBK). Hij wist 10 punten te behalen en bleef de nummer
twee Geert Steeghs (OBK) 1 punt
voor. Derde met 8 punten werd Wim

Camps (Roelanzia).
Voor de volgende data waarop
de persoonlijke kampioenschappen
worden gespeeld kijk op
www.biljartbond-horst-venray.nl

Mega Fun Factory
voor de jeugd op Golfhorst

Eigentijdse
tuinmeubelen

Zaterdag 23 april vindt op Golfcomplex de Golfhorst in America een
grote Mega Fun Factory plaats voor de jeugd tussen de 6 en 16 jaar.
Tijdens de middag van de Mega
Fun Factory kunnen kinderen
spelenderwijs kennis maken met de
golfsport. De leiding is in handen van
Mitch van Soest, een fervent golfer
en jeugdlid van de Golfhorst. Samen
met enkele vierdejaars CIOSstudenten zal hij deze middag een

VERSLEIJEN OIRLO
Castenrayseweg 14 Oirlo

www.
06 - 12 39 96 24

|

www.versleijen.com

.nl

starterswoningen
voor jong en oud
Reeds 50% verkocht!
*na verrekening van de starterslening

al vanaf
*
€ 110.000,-

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988

groot (golf)spellenconcours uitzetten
op de par3-baan, waarbij plezier
voorop staat.
De middag begint om 12.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. Deelname is
gratis. Inschrijven kan tot 16 april op
golfhorst-jeugd@home.nl Voor meer
informatie kijk op www.degolfhorst.nl

Noord-Limburgse
Aanspanning organiseert
menwedstrijd
Op evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst kunnen bezoekers ook
zondag 17 april genieten van de mensport. De Noord-Limburgse
Aanspanning organiseert dan een menwedstrijd voor de klasse 1, 2 en 3
en voor recreatiemenners.
De vele vrijwilligers die hebben meegewerkt om de nationale
menwedstrijden van 9 en 10 april tot
een succes te maken en vlot te laten
verlopen, komen nu zelf in actie
tijdens deze regionale wedstrijden.
Er verschijnen 65 deelnemers
aan de start voor de dressuur, de
marathon en de vaardigheidsproeven. Er zijn enkelspannen,

tweespannen en vierspannen voor
zowel pony’s als paarden.
Op zondag 17 april verschijnt om
08.00 uur de eerste equipe aan de
start van de dressuur.
Rond 18.00 uur zijn alle winnaars
bekend en worden de prijzen aan
hen uitgereikt in de publiekstent op
het wedstrijdterrein. De toegang is
gratis.
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Matig Wittenhorst terechte winnaar
Door: Gé Peeters
Wittenhorst had wat goed te maken in de wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde VVV’03. Na de ontgoocheling in het treffen van dinsdag tegen Merefeldia was de stand op de ranglijst ineens een gevaarlijke. Een plaats die
Wittenhorst eigenlijk onwaardig is. Maar gezien de uitslagen toch een terechte.
Trainer Richard Kleuskens had
noodgedwongen het elftal wat
gewijzigd. Helaas pakte dit niet goed
uit. In de hele eerste helft konden
we geen enkel hoogtepunt noteren.
Dieptepunten daarentegen wel. Geen
enkele aanvaardbare aanval of wat
daar op mocht lijken was er te bespeuren. De spelers hadden dit net zo
goed schriftelijk kunnen afwerken.
Na de pauze verscheen er toch
een ander Wittenhorst in het veld.
Zeker het spel van A1-speler Rob
Zanders was een openbaring. Hij wist
in korte tijd met z’n goede acties zijn

medespelers in goede scoringsposities
te brengen. Het leek een kwestie van
tijd te worden vooraleer het doelpunt
viel.
Doelman Huys wist echter van
geen wijken. Hij hield zijn ploeg met
fraaie reddingen nog overeind. In de
62e minuut stond Rob Zanders aan
de basis van de 1-0. Hij omspeelde
handig zijn opponent en stelde de
inkomende Gijs Hagens in staat om
van dichtbij de bevrijdende treffer te
scoren.
VVV’03 was met deze treffer
niet in staat om terug te komen.

De thuisclub zette er nog een tandje
bovenop en binnen 10 minuut stond
Wittenhorst met 3-0 voor. Een blunder
van de laatste man van VVV’03 zorgde
ervoor dat Gijs Hagens oog in oog
kwam met de doelman. Hij omspeelde de doelwachter en dit betekende
2-0. De fraaiste treffer kwam via een
mooie aanval over links. Een combinatie tussen Kevin de Mulder en Gijs
Hagens werd door laatstgenoemde
beheerst ingeschoten, 3-0.
Ondanks de slechte eerste helft is
het belangrijkste dat Wittenhorst de
broodnodige drie punten haalde.

Drie teams
Hovoc kampioen
De jongensafdeling van Hovoc heeft een succesvol seizoen achter de rug
met drie kampioensteams: de jongens N54 (cmv team niveau 5), de jongens
C1 en de jongens B1.
Vanaf de eerste wedstrijd hebben de jongens B1 van Hovoc de competitie
aangevoerd en hebben afgelopen zaterdag het kampioenschap behaald door
Pansign uit Panningen met 4-0 te verslaan. In deze competitie werd slechts één
wedstrijd verloren. Zaterdag was nog een set nodig om het kampioenschap binnen te halen. Na een zenuwachtige eerste set (25/20) maakten de jongens het
karwei professioneel af en kon de titel worden gevierd.

A.s. zondag 17 april open!
van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit, smaakvol en betaalbaar. Voor
al uw meubelen op maat van modern
tot klassiek en lifestyle, seniorenmeubelen en een ruime keuze aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers, elektrische en vaste boxsprings in meerdere
uitvoeringen. Gordijnen, zonweringen,
vinyl, vloerbedekking, PVC vloeren,
laminaat en houten vloeren. Onze prijzen
zijn inclusief meten, vakkundig hangen
en leggen. Hoofdstraat 25 Liessel.
0493-341277.

www.vanhoutenjanssen.nl

Dit seizoen werd met een redelijk jong C-team gestart. Toch draaide jongensteam C1 de hele competitie in de top mee. Active Rooy en Civitas gaven de
meeste tegenstand. Tegen Civitas viel het niet mee om het beslissende setpunt
binnen te halen om kampioen te worden. Civitas won in de beslissende wedstrijd twee sets, maar de overige derde sets waren voor Hovoc en hiermee werd
de club kampioen. Ook de laatste wedstrijd tegen de Flamingo’s
werd met 3-1 gewonnen.

Pas de tweede helft van de competitie kon het team jongens N54 met een volledig team starten. Niels en Loek kwamen het bestaande drietal Mike, Ralf en
Stijn versterken. De jongens zijn ongeslagen kampioen geworden. Extra punten
werden gehaald, doordat ze steeds 3x bleven spelen. Veel tegenstanders waren
onder de indruk van de onmogelijke reddingen van de Hovoc-spelers.
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UITVERKOOP!
op vrijdag 15 en zaterdag 16 april

Team C1 van VC Meterik kampioen
Afgelopen zaterdag speelden het damesteam C1 van Volleybalclub Meterik tegen Olsredlem uit Melderslo.
Aniek, Carmen, Angelique, Lieke, Lincy, Shalena, Evelien en Chelle wonnen met 4-0 en werden hiermee
kampioen.

Sporten is vooral
gezond en gezellig
Vijf kilometer lopen, tweeëntwintig kilometer fietsen en dan nog eens 2,8 kilometer lopen. Het is niet voor
iedereen weggelegd, maar het is wel absoluut te leren. Dat zegt althans Brigit Honingh over de 1/3 duathlon
Powerman, waar ze aanstaande zondag 17 april in Horst aan de start zal verschijnen.

Bollen op pot o.a. hyacinten, narcissen, tulpen,
irissen, frittilaria, vanaf € 5,- per tray.
We hebben ook PALMEN en TUINTAFELS!
Mts. Hendriks
Niesweg 7
5963 NE Hegelsom
077-398 35 99

ENDERMOLOGIE

de manier voor het behandelen van:
• cellulitis;
• vastzittende vetophopingen;
• verslapte huid;
• verlies van centimeters.

NU in combinatie met het Powerslim proteïne dieet € 100,- korting
of bij een losse kuur

10+1 GRATIS

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
www.beautynjoy.nl

Samen met Joris Houben, Ron Cox en Twan Keijsers doet Brigit Honingh mee aan de Powerman
Tot haar veertigste was Brigit niet
echt sportief. Maar door een periode
van angst en onzekerheid over haar
gezondheid werd zij zich bewust van
het belang van gezond leven. “Ik
besefte op dat moment dat ik met
alleen een mooi jurkje en een leuke
make-up niet oud kan worden”,
aldus Brigit. Een goede conditie en
gezonder leven was voor haar van
groter belang. Ze gooide het roer om
en begon met sporten.
Eerst wat extra kilometers op
haar stadsfiets, maar al snel is Brigit
gaan hardlopen. “Het is bekend dat je
hiervan snel in conditie en op gewicht
kunt komen”, aldus Brigit. De combinatie van sporten en je willen inzetten voor een goed doel, resulteerde
in een team voor de Venloop 2010.
Gezamenlijk hebben ze zich ingezet
voor stichting Amazones, een lotgenotencontactgroep voor jonge vrouwen
met borstkanker. “Deelnemers uit
heel Limburg liepen met ons mee.

Bij de Peelrunners kreeg ik zelfs 60
lopers mee”, zegt Brigit. “Vorig jaar
liepen we uiteindelijk met 120 lopers
mee aan deze wedstrijd.”
Daarna volgden vijf maanden
intensief trainen voor de Ride for the
Roses. In april hielp Brigit als vrijwilliger tijdens de Powerman. Deze wedstrijd maakte indruk op haar. “Dit wil
ik volgend jaar ook doen”, zei Brigit
tegen haar sportmaatje. “Train jij nou
maar eens eerst braaf voor die 110
kilometer Ride for the Roses. Daarna
zien we wel weer verder”, had hij
gezegd. Brigit schafte in het najaar
een fietstrainer aan, zodat ze de hele
winter in de woonkamer kon trainen.
Af en toe liep ze een korte wedstrijd
en de afgelopen weken heeft ze twee
verse halve marathons in de benen
zitten. “Allemaal op de voorbereiding
van 1/3 duathlon”, zegt Brigit.
Sinds de Venloop is Brigit lid van
de Peelrunners uit Horst. “Een gezellige groep lopers, die elkaar motiveert

en stimuleert om steeds sportieve
grenzen te verleggen.”, aldus Brigit.
Samen met drie andere Peelrunners
doet ze mee aan de Powerman. Het is
volgens Brigit vooral het plezier dat ze
aan het sporten beleeft, maar zeker
ook het besef dat een gezond lichaam
en een goede conditie de kansen op
kanker niet vergroten.
De organisatie van Powerman
heeft als goede doel geld in te
zamelen voor Kankeronderzoekfonds
Limburg. “Voor wetenschappelijk
onderzoek is er nog veel geld nodig.
Laat ons als gezonde mensen hieraan
een steentje bijdragen”, zegt Brigit.
“Wij krijgen een goede conditie terug.
Dat is mooi meegenomen.” Het fonds
is erg enthousiast dat dit sportieve
evenement hen als doel heeft gekozen. “Iedereen kan sporten: jong en
oud. Het is gezond en ontspannend.
Je doelen bereiken is geweldig, maar
je grenzen verleggen nóg mooier”,
aldus Brigit.

Vrijdag 15 april

‘THE SHUFFLE
DOES IT AGAIN’
Broodje frikadel
en kroket aanwezig.
Inclusief fiets en jas 3 euro.
Meer info:
shuffledoesitagain.hyves.nl
mailto:shuffledoesitagain@live.com

18+!

Camping l Bungalowpark l Dagrecreatie l Restaurant
Feest- en Vergaderzalen l Bowling

Voor ons Actief- en Partycentrum
zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste leidinggevende m/v (fulltime)
Jouw profiel:
• MBO-niveau
• Is zelfstandig en kan/durft verantwoordelijkheden op zich te nemen
• Een service-gerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit en collegiaal
• Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien en in de avonden,
weekenden en op de feestdagen te werken
• Jij bent iemand die andere medewerkers kan enthousiasmeren en
motiveren
Wat kan de Schatberg jou bieden?
• Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast, jong team
• Leiding geven aan de medewerkers
• Verantwoordelijkheid over de operationele gang van zaken
• Verantwoordelijkheid over de voorbereiding en uitvoering van feesten/partijen
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u, vóór 1 mei 2011,
richten aan: Recreatiecentrum de Schatberg, t.a.v. dhr. F. Laenen
Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
of via de e-mail: horeca@schatberg.nl
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Melderslo verliest van
middenmoter Koningslust
Door: supporter RKSV Melderslo
Melderslo heeft zich zondag danig vergaloppeerd door het duel tegen de nummer 7, Koningslust, te verliezen.

Spoorstraat 25, Tienray - Tel.: 0478-501341 - www.biancasknipshop.nl
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Beide ploegen gingen overdonderend van start door volop druk te
zetten. Echt grote kansen leverde dat
overigens niet op. Na ongeveer 20
minuten nam Koningslust de leiding
met een prachtige openingsscore.
De rest van de eerste helft werden er
zeker enkele 100%-kansen uitgespeeld,
maar helaas werd er door Melderslo
niet gescoord. Het laatste kwartier van
de eerste helft kreeg Koningslust steeds
meer de overhand en werd Melderslo
in de verdediging gedrongen.
De tweede helft probeerde het
Melderslose team van trainer Gé
Ummenthun orde op zaken te stellen door een inmiddels verdiende

voorsprong te forceren. Na een klein
kwartier in de tweede helft leek dat
te gaan lukken toen Jelle Claassens
een prachtige voorzet gaf. Deze werd
echter niet goed geraakt en de bal ging
meters over het doel.
Koningslust bleef intussen regelmatig speldenprikken uitdelen.
Keeper Hoeymakers moest meerdere
keren handelend optreden. Normaliter
heeft de goalie van Melderslo de bal
klemvast, maar deze zondagmiddag
stuiterde de bal meerdere keren uit zijn
handen. Zo’n twintig minuten voor tijd
ging trainer Ummenthun meer risico
nemen en door een wissel toe te passen werd er achterin 1 op 1 gespeeld.

Een extra spits, Arno Poels, werd
ingebracht om de gelijkmaker te
forceren. Maar dit was weer zo’n dag
dat je eindeloos kunt voetballen en
waarschijnlijk nooit scoort. In blessuretijd ging een speler van Koningslust
vrij op de keeper van Melderslo af.
Hoeymakers kwam goed uit zijn goal
maar kon niet voorkomen dat in de
rebound alsnog de 2-0 werd gescoord.
Omdat de concurrenten voor de
titel, DEV Arcen en Egchel, wel wisten
te winnen is Melderslo gezakt naar de
derde plaats met inmiddels 7 punten
achterstand op koploper DEV Arcen.
Deze koploper is volgende week te gast
op Sportpark de Merel in Melderslo.

! Drie kampioensteams VC Athos
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De jeugdafdeling van VC Athos
uit Sevenum heeft een goed seizoen
achter de rug. Maar liefst drie teams
wisten kampioen te worden.
In februari wist Athos N5-1 al
het kampioenschap veilig te stellen.

Enkele weken later was het de beurt
aan Athos MC1. In een spannende
thuiswedstrijd wisten de meiden
voldoende punten te pakken om
kampioen te worden in hun poule.
Tenslotte haalde ook Athos N6-1

in de allerlaatste competitiewedstrijd
op 27 maart het kampioenschap
binnen.
Op 20 mei zullen de kampioenen
tijdens een receptie in Sporthal de
Stapakker worden gehuldigd.
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Graag tot ziens bij

De meiden Athos N6-1 werden in de laatste competitiewedstrijd kampioen

Sporting ST wint voor het
eerst uitwedstrijd
Door: Bram Willems
Het is Sporting ST gelukt om eens buiten het eigen sportpark drie punten te pakken. In Venlo tegen VOS won de
equipe van Henk de Bijl met 1-3.
Na een verlengde warming-up op
het kunstgrasveld, begonnen de elftallen onder een schitterend zonnetje
aan de wedstrijd. Veel supporters uit
Tienray en Swolgen waren naar Venlo
gekomen om hun favorieten aan te
moedigen. Zij konden al vroeg de handen in de lucht gooien, want na vijf
minuten stond de 0-1 al op het bord.
Robin Tissen wist na een goede rush
het strafschopgebied in te gaan. Daar
kon hij Tom Knoops bereiken die beheerst de bal binnen schoot; 0-1. VOS
werd vooral gevaarlijk door de vrije
trappen die ze veelvuldig kregen in
de beginfase. Doelman Bram Willems
pareerde de ballen op doel echter vakkundig. Na een half uur spelen kreeg
Sporting de kans om de voorsprong
te verdubbelen. Robin Tissen werd

gehaakt in de zestien en de bal ging
op de stip. Tim van Rijswick mikte de
bal op de paal, waarna Tom Knoops er
als de kippen bij was en onder de keeper door scoorde, 2-0 zou je zeggen.
Leidsman Van der Leeden was echter
van mening dat het doelpunt niet
geldig was, omdat volgens hem een
tegenstander eerst de terugkomende
bal had moeten aanraken. Een ongelofelijke misser van de arbiter en geen
grotere voorsprong voor de gasten.
Na rust ging Sporting op zoek naar
de verdiende verdubbeling. Die kwam
er na zo’n tien minuten spelen. Een
voorzet van Dave van Rijswick werd
prima ingekopt door Robin Tissen: 0-2.
VOS kwam een kwartier voor tijd
echter terug in de wedstrijd. Een schot
vanaf zestien meter ging via de rug

van Martijn Christians langs de kansloze Bram Willems: 1-2.
De gastheren zetten de zwarthemden onder druk en waren een
aantal keren dichtbij de gelijkmaker.
Goalie Willems beleefde echter een
uitstekende wedstrijd en hield zo de
drie punten binnen handbereik.
Het slotakkoord was voor Sporting ST.
Kevin Goldschmidt baande zich een
weg langs meerdere tegenstanders en
kwam vrij voor de doelman. Hij was
niet zelfzuchtig en speelde breed op
Ralph van Essen die het makkelijk af
kon maken: 1-3.
De eerste uitoverwinning was
hiermee een feit, alsmede handhaving
in de vierde klasse. Volgende week
komt kampioenskandidaat SVEB op
bezoek in Tienray.
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Idiot Night XXXI
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Hobbymarkt Sevenum

Sinds 1996 komt de jeugd naar OJC Canix voor Idiot Night. Dit jaar wordt dit feest op zaterdag 16 april
gehouden. Het thema van dit jaar is ‘Spring break’ en de volledige titel van het feest luidt Idiot Night 31:
Surfin’ USA: The Wild Spring Break Highschool Edition.

Op zondag 17 april wordt in De Wingerd in Sevenum een grote
voorjaarshobbymarkt georganiseerd.
Eerder werden al hobbymarkten in
Maasbree en Helden georganiseerd die
altijd goed bezocht werden. Over diverse zalen zullen tientallen uiteenlopende hobbyisten hun unieke creaties
te koop aan bieden. Van sieraden tot
houtsnijwerk, van kaarten tot schilderijen, van seizoenartikelen tot keramiek.
Het leuke van de markt is dat alles wat
je ziet ook direct te koop is. Zo koopt
men voor een aantrekkelijke prijs erg

mooie en unieke creaties. De organisatie draagt net als bij de andere
markten Stichting Kika een warm hart
toe, zo kunnen de bekende Kika-beren
hier ook gekocht worden. Deze beren
kosten 6,95 euro. De afgelopen jaren
wisten ze al duizenden nieuwe eigenaars te vinden. De hobbymarkt wordt
gehouden van 10.30 tot 16.30 uur in
De Wingerd Sevenum. Voor meer informatie bel 077 465 26 92.

Tony Dowlers met
Helhounds in de Buun
Op zaterdag 16 april is er in Muziekcafé de Buun een optreden van
The Helhounds. Deze band is ontstaan toen gitarist/zanger Tony Dowler,
bassist Dave Burns en drummer Steve Tansley hun krachten gebundeld
hebben om het ultieme blues rock power trio te vormen.

Het verzoek aan de bezoekers is
om in stijl het feest te bezoeken. Een
aantal trefwoorden bij deze stijl is
volgens de organisatie zomer, bikini,
bermuda, naakse pens, zonnebank,
Oh Oh Cherso etcetera.
Zoals altijd zorgt het Idiot Night
dj-team voor de beste songs om op

te swingen, van muziek uit de 80’s en
90’s tot de beste hits van nu. De Idiot
Night crew staat ook weer klaar om de
zaal op gepaste wijze aan te kleden.
Ook zullen ze op de avond zelf zorgen
voor verschillende wedstrijden.
De zaal gaat op 16 april om 20.00
uur open. De aanvang is om 21.00 uur

en de entree bedraagt in de voorverkoop 5 euro. Voorverkoopadressen
zijn OJC Canix in Lottum, Cafetaria
’t Pumpke in Lottum en IJssalon Passi
in Horst. De minimale leeftijd om de
Idiot Night te bezoeken is 16 jaar.
Voor meer informatie kijk op www.
canix.nl of www.idiot-night.hyves.nl

Afzonderlijk van elkaar habben
ze in de jaren hiervoor intensief met
verscheidene bands door heel Europa
en Groot Brittannië getoerd. Ze waren
alle drie op zoek naar de kans om
iets speciaals samen stellen. Nadat ze
samen gespeeld hadden, grepen ze de
kans om de huidige formatie te vormen. Recentelijk zijn The Hellhounds
zich gaan concentreren op het verfijnen
van hun muzikaal materiaal, tevens be-

steden ze veel tijd aan het schrijven en
uitwerken van toekomstige projecten.
Met recente optredens in hoofdzakelijk
Engeland en een sporadisch optreden
op festivals, wil de band in 2011 uitvoerig gaan toeren in Groot Brittannië
en Europa om hun nieuwe materiaal te
promoten. Aanvang van het optreden
in de Buun aan de Loevestraat in Horst
is om 22.00 uur en de entree bedraagt
5 euro.

Zeer voordelig vloercomfort voor de gehele woning!

NIEUW! Outdoor
Groot assortiment

Buiten natuursteen
Hardhouten schuttingen en vlonders

Houten Vloeren
Massief eiken vloerplanken

Nu 10% korting

25,00

2 cm dik, verschillende breedtes

p/m2

PVC Click Vloer

NIEUW! PVC Click Vloeren

Laminaat

12 verschillende dessins

bij Cis&co

Cis &co
VLOEREN

29,95

Laminaat XXL
205 cm lang
5 verschillende kleuren

p/m2

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert en Sliedrecht

14,95

p/m2

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 mei 2011.
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Activiteiten
in De Lange Horst

Straatfestival krijgt steun
Horster organisatiebureau

De komende weken staat De Lange in Horst in het teken van verschillende activiteiten. Zo is er op zaterdag Kids at Play voor de jeugd, op
zondag Oh oh De Lange en op 29 april de Koninginnenacht.

In het eerste weekend van juli wordt het straatfestival ’Cambrinus, Kunst & de Buren’ georganiseerd.
Het straatfestival is een initiatief van Stichting Cambrinus Concerten waarbij hulp is ingeroepen van organisatiebureau LinQ Events uit Horst.
Dit initiatief van Stichting
Cambrinus Concerten en de bewoners
aan een gedeelte van de Venrayseweg
in Horst ontstond enkele maanden
geleden. Het plan om in het eerste
weekend van juli een klein sociaalcultureel evenement op poten te
zetten werd door buurtbewoners en
bezoekers van café Cambrinus met
zoveel enthousiasme begroet dat al
snel ideeën binnenstroomden. Het
bijzondere van het evenement is mede

dat het festival ook zal plaatsvinden op
privégrondgebied langs de Venrayseweg.
De organisatie geeft daarbij aan beslist
geen platte straatbraderie te willen,
maar vooral een beroep te willen
doen op de bezoekers om echt voor
de inhoud van het festival te komen.
Volgens de buurtorganisatie wordt
het een straatfestival met waarden
en normen. Het is een heel origineel
idee, zegt Paul van Rengs van LinQ
Events. “Wij zijn wel wat gewend

als organisator van grootschalige
evenementen of in onze leveranciersrol
bij Nederlandse en internationale
concerten van André Rieu, maar de
charme van dit Venrayseweg-initiatief
is heel bijzonder. Het feit dat zich
alles afspeelt op en om een drukke
en alsmaar bewegende straat maakt
ook dit voor ons tot een uitdaging. Ons
spreekt vooral de originaliteit aan en
wat ons betreft is dat de beste garantie
tot succes.”

Motorzegening in Grubbenvorst
Zondag 17 april vindt de 25e motorzegening plaats, deze wordt zoals altijd midden in Grubbenvorst op het
Pastoor Vullinghsplein gehouden.
Vanaf de muziekkiosk wordt voor
en na de heilige mis bikersmuziek
gespeeld en is er een liveoptreden
van de band Harrie en de rest. De
heilige mis begint rond 13.30 uur,
meteen hier achteraan worden
de motoren gestart en worden de

motoren en hun berijders bij het wegrijden door pastoor Peeters gezegend.
Vanaf ongeveer 10.00 uur kunnen de
motoren op en rond het plein opgesteld worden. Deelnemers krijgen
bij de ingang een envelop met daarin
onder andere informatie over deze

Prilpop Sevenum
Prilpop 2011 opent op vrijdag 22 april om 20.00 uur haar deuren en is
Sevenum vier dagen lang het Mekka van de festivalsfeer en de bandjescultuur. Het neerzetten van deze oase van plezier gaat niet zonder slag of
stoot. Daarom sluit OJC Walhalla haar deuren op zondag 17 april zodat alle
voorbereidingen getroffen kunnen worden.
In de week voor Prilpop is iedereen
van harte welkom om een handje te
komen helpen.
De organisatie is er de hele dag
en samen kunnen vrijwilligers helpen

sjouwen, bouwen en vouwen.
De vrijwilligers krijgen een opbouwrooster: de ene dag hebben ze meer
sjouwers nodig en de andere dag meer
bouwers en vouwers.

L

Nu geheel zelfstandig voor nog NIEUW NIEUW
betere kwaliteit en hoog slagingspercentage

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren

NIEUW NIEUW

Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

ACTIE ACTIE

De eerste 25 aanmeldingen krijgen
€ 25.00 korting bij inschrijving.

ACTIE ACTIE

Zie www.geertnottelman.nl

Geert Nottelman al 10 jaar een begrip in Horst en omgeving.
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Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa

Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Bezorger
Swolgen m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Swolgen
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

ranja, spannende goocheltrucs en leuke
danswedstrijden. Iedereen is welkom
vanaf 14.00 uur (tot 17.00 uur) en
de entree bedraagt 3 euro per kind
(inclusief 1 ranja en 1 portie chips).
Evenals vorig jaar wordt op vrijdag
29 april Koninginnenacht in Horst
weer groots gevierd. De coverband
Random gaat in combinatie met een
dj het entertainment verzorgen op het
Wilhelminaplein. Met verschillende
tappunten en hopelijk fantastisch weer
zullen ze er voor zorgen dat onze Koningin een feest krijgt dat ze verdient.

obiliteite! te
m
n
i
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e
Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
BTW tarief!*

dag en een misboekje. Er is een
toertocht uitgezet van ongeveer
70 kilometer door de omgeving.
Deze staat afgedrukt op de achterzijde van het misboekje en is ook als
navigatiebestand te downloaden op
www.mc-murke.nl

Aanstaande zaterdag 16 april wordt
de zaal van De Lange Horst omgetoverd
tot een ski-oord, in de stijl van ‘Oh oh
Tirol’. Met een skihut op het podium,
dj Tik Tak Theo, sneeuwkanonnen en
livemuziek. De entree is gratis en de
dresscode is in de stijl van apres-ski.
Op 17 april is in het kader van Kids
at Play de zaal van De Lange Horst
bestemd voor de jongste jeugd tot
12 jaar. Dj Guido en De Lange Horst
zullen er voor zorgen dat niemand op
deze middag iets te kort zal komen
aan kindermuziek, heerlijke chips en

Arbeidsvoorwaarden:
elke donderdag beschikbaar
zijn
Vakgarage
Gommans & de Wit
om het nieuwsblad teGezellenbaan
bezorgen.
8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl

Interesse of informatie?
www.gommansendewit.nl
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Deze week drie optredens
in Cambrinus
Op zondag 17, dinsdag 19 en woensdag 20 april biedt het Cambrinuspodium in Horst ruimte aan respectievelijk
een van de beste Limburgse artiesten, texmex en countryblues uit de VS en een bluestopper uit Canada.

cultuur 29

Palmhöltjes maken en
demonstratie bier brouwen in Museum De Locht
In Museum De Locht is het inmiddels een goede traditie om tijdens
het weekend vóór Pasen Palmhöltjes maken. Dit jaar op zaterdag 16 en
zondag 17 april begeleiden deskundige vrijwilligers van het museum de
kinderen op zaterdag en zondag bij het maken van de Palmhöltjes.
Elders op het terrein is een demonstratie bier brouwen.
Op de bovenverdieping is een
tentoonstelling ingericht over de emigratie vanuit onze regio naar NoordAmerika in de periode van 1870 tot
1935. In het daglonershuisje kunnen
bezoekers een leuke expositie bekijken over de Eerste Heilige Communie

in grootmoeders tijd. Museum De
Locht is elke dag geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Groepen kunnen op
afspraak ook op andere tijden terecht.
De demonstraties beginnen om 13.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Gemeentelijk Muziektoernooi Horst aan de Maas 2011
Dit jaar wordt het Gemeentelijk Muziektoernooi (GMT) gehouden op
zaterdag 16 en zondag 17 april in MFC de Meulewiek in Meterik. Heel
wat muzikanten van onze gemeente voeren tijdens de deelname aan dit
toernooi hun hobby met veel plezier uit.

Zondag 17 april treedt Ton Engels
& de Medeplichtigen op in Cambrinus.
Engels en zijn band maken muziek met
een rock ‘n’ roll-hart, maar gaan met
hun muziek verder dan pure rock. Engels
schept zowel tekstueel als muzikaal zijn
eigen wereld en mede dankzij zijn uitstekende begeleiders krijgen zijn songs
een gelaagdheid die op een podium
als in Cambrinus volledig tot zijn recht
komt. Engels zal onder andere nummers
laten horen van zijn laatste cd ’Alles in
de Grip’, zoals altijd in het dialect uit zijn
geboortestreek, de Noord-Limburgse
Peel. Het concert begint om 16.00 uur
en de entree bedraagt 15 euro.
Twee dagen later op dinsdag
19 april is er een optreden van de

Amerikaanse Josie Kuhn en haar band.
Wars van commercie legt ze haar ziel
vooral bij de allerarmste indianen in
de Amerikaanse reservaten tot wie ze
zich sterk aangetrokken voelt en dit
vertaalt ze in een mix van Spaanstalige
texmex, alternatieve country en blues.
De leefwereld die deze sympathieke
vrouw bezingt is er een in de sfeer van
ranchos en cantinos. Werkend vanuit
de folkscene van Greenwich Village
(New York) kwam ze in de zeventiger
jaren in Nashville terecht en werkte
er met musici als Lee Clayton, Steve
Earl, Townes van Zandt, Rick Danko van
The Band en wereldgitarist Albert Lee.
Het concert begint om 20.30 uur en de
entree bedraagt 15 euro.

Woensdag 20 april is er in
Cambrinus plaats voor een van
Canada’s top bluesgitaristen: JW Jones.
Hij wordt in muziekkringen in Canada
zeer gewaardeerd om zijn energieke
liveshows. Deze nog relatief jonge
bluesman stond al met veel gerenommeerde artiesten op het podium
waaronder Dan Aykroyd, Hubert Sumlin,
Charlie Musselwhite, Kim Wilson, Junior
Watson, The Fabulous Thunderbirds,
Rod Piazza en The Mannish Boys. JW
Jones is een rockende bluesman, met
verfijnd gitaarspel en veel gevoel voor
show. Het concert begint om 20.30 uur
en de entree bedraagt 15 euro.
Voor meer informatie kijk op www.
cambrinusconcerten.nl

Na weken van gedegen voorbereiding worden de concertuitvoeringen van de slagwerkgroepen en de
blaasorkesten tijdens het GMT beoordeeld door een jury. Voor veel deelnemers wordt het toernooi dan ook
gezien als een eerste toets van hun
niveau in het nieuwe seizoen en voor
sommige verenigingen een eerste
ijkpunt ter voorbereiding voor hun
deelname aan het bondsconcours. De
zeven blaasorkesten die dit jaar musiceren worden beoordeeld door de
heer Dick Bolt en de drie slagwerkgroepen door de heer Jan Peeters.
Afgaande op het programma dat de
deelnemers ten gehore gaan brengen is er muzikaal heel wat te genie-

ten tijdens de genoemde dagen. Dit
jaar nemen de volgende slagwerkgroepen deel: Muziekvereniging
Eendracht Melderlo, Jong Nederland
en de Koninklijke Harmonie van
Horst. Daarnaast zijn de blaasorkesten van Muziekvereniging Eendracht
Melderslo, fanfare Eendracht
Meerlo, de Koninklijke Harmonie
van Horst, harmonie Unie Sevenum,
fanfare Renantia Griendtsveen,
fanfare St. Nicolaas Broekhuizen en
Muziekvereniging Concordia Meterik
van de partij.
De organisatie van het GMT is in
handen van de Koninklijke Harmonie
van Horst in samenwerking met
Muziekvereniging Concordia Meterik.

TERRASPOTTEN

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

Hallo,
Ik ben Henk Aarts en ik ben op zoek naar

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

enthousiaste en ijverige jonge mannen
die (vooral in de weekenden) mij kunnen helpen
met het bezorgen en ophalen van barbecues en
buffetten in de periode van mei t/m september.
Het spreekt voor zich dat je over een rijbewijs
moet beschikken. Ben jij geïnteresseerd neem
dan contact met mij op.

Laat uw weiland

GRATIS
injecteren/
bemesten!

Ben-Miek vd Berg
Houthuizerweg 16a
5973 RG Lottum
Tel.077-3664001

Bel: 06 181 164 80

* NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW *

MAGNETIC UV GELPOLISH

Combineert het gemak van nagellak. Met de kwaliteit van gel.
Geen kunstnagels en toch wekenlang mooi verzorgde nagels;
glanzend en krasvrij in meer dan 20 kleuren.

NU TER INTRODUCTIE
VOOR MAAR
€ 20,Venloseweg
104, Horst
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Tel. (077) 464 20 42

Open:
maandag t/m vrijdag v.a. 13.00 uur
zaterdag v.a. 9.00 uur
Gesloten van 30 April t/m 7 Mei

E-mail: info@HenkAarts.com
Telefoon: 077-4640420
Mobiel: 0653184534

DRIE
CONCERTEN
LIMBURGPOP - TEXMEX & COUNTRY - BLUES

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

17/4 TON ENGELS - 19/4 JOSIE KUHN - 20/4 JW JONES

NUSCONCERTEN.NL
I
R
B
M
A
C

06 22944564 of 077 4678186

30
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I n g ezo n d e n brief

Vastenaktie 2011:
Verslag van een project in Malawi (1)

Kerkdiensten

vrijdag 22 april 15.00 uur

In 2010 bestond Vastenaktie vijftig jaar. Tijdens dit jubileumjaar was er
speciaal aandacht voor Malawi. Wat is er in het afgelopen jaar allemaal
gebeurd? Wat was ook al weer de situatie in Malawi?

Pasen 2011

zaterdag 23 april 20.00 uur

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van
de bevolking moet rondkomen van
slechts 2 euro per dag. De levensverwachting is ongeveer 52 jaar en 22%
van de kinderen is ondervoed. De
overgrote meerderheid van de bevolking (85%) probeert te overleven in
de landbouw. Vooral vrouwen zijn in
de landbouw actief. Het belangrijkste
voedselgewas is maïs, maar daarnaast produceren zij ook andere voedselgewassen zoals tomaten en uien.
Die zijn voor eigen consumptie, maar
ook om op de markt te verkopen. Op
het platteland zijn mensen kwetsbaar en tot voor kort kampte Malawi
regelmatig met voedseltekorten. Die
werden grotendeels veroorzaakt door

slechte landbouwmethoden, erosie van
de bodem en doordat een deel van de
boeren leeft in verafgelegen, moeilijk
toegankelijke gebieden.
De problemen worden nog
verergerd door ernstige droogtes en
periodes van overstromingen. Beide
zijn het gevolg van klimaatverandering. Daarbij is meer dan 14% van de
bevolking besmet met HIV virus. Veel
gezinnen hebben met AIDS te maken:
één of meer leden zijn ziek of hebben
de zorg van achtergebleven kinderen
op zich genomen. Daardoor hebben
deze gezinnen onvoldoende inkomen
en te weinig te eten. De hoge moedersterfte is een gevolg van de slechte
gezondheid. De boeren hebben het
de laatste jaren wel een beetje beter

gekregen, door meer te investeren in
kleinschalige landbouw, door betere
landbouwmethoden te gebruiken en
ook door het transport naar de markt
te verbeteren,
Cadecom is een organisatie die
zich in Malawi inzet om de boeren
nieuwe landbouwtechnieken te
leren en andere soorten voedsel te
laten verbouwen, die in tijden van
droogte ook nog kunnen groeien. Dat
zijn bijvoorbeeld cassave, pinda’s,
soja, sorghum en zoete aardappelen.
Daarbij verstrekt Cadecom ook kunstmest bedoeld voor irrigatie van de
landbouw in het droge seizoen.
Vastenaktie steunde deze organisatie afgelopen jaar om de situatie
van de boeren verder te verbeteren.
Volgende week meer over wat er al
bereikt is.
Dank voor uw steun aan
Vastenaktie in 2010.

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

RJAARSSHOW
15 T/M 17 APRIL VOO
SHEES!
BIJ RIENTIES IN MAA

Groot aanbod...

.. van alle merken tuinmachines

VANAF

Zit-cirkelmaaier

€ 3.995,-

19 KOH 42

Kom in het weekend van 15 t/m 17 april naar onze showroom in

■ Zero Turn Rider

Maashees en neem vast een voorproefje van de lente.

■ Maaibreedte: 107 cm

SPECIAAL VOORDEEL TIJDENS
DE RIENTIES VOORJAARSSHOW

■ Maaihoogte: 3 tot 10 cm
■ Snelheid 0-12 km/uur
■ Zeer Wendbaar = Tijdwinst!

WAARDECHEQUE

HSA 65

vrijdag 22 april 19.30 uur
gedachtenis van het lijden en de
dood des Heren (Sevenum)
paaswake (Sevenum) voor de
gehele federatie

Zondag 24 april eerste paasdag
9.30 uur

Cluster Horst
zaterdag 16 april 18.00 uur

Hoogmis (Sevenum) 9.30 uur
Hoogmis (Kronenberg) 11.00 uur
Hoogmis (Evertsoord) 11.00 uur

Lambertuskerk Horst Gezinsmis
b.g.v. palmpasen opgeluisterd
door Meuleveldkinderkoor

maandag 25 april 10.30 uur

maandag 18 april 08.30 uur

ongerenviering (Sevenum)

h. mis H.Odakerk te Melderslo

Parochies Tienray
Meerlo Swolgen

maandag 18 april 18.30 uur
h. mis Lambertuskerk Horst
met aansluitend boeteviering
ter voorbereiding op Pasen

donderdag 21 april 19.00 uur
Meerlo met aansluitend
aanbidding

dinsdag 19 april 09.00 uur

vrijdag 22 april 15.00 uur

h. mis Lambertuskerk Horst
met aansluitend aanbidding

kruisweg in parochies Tienray,
Meerlo, Swolgen

woensdag 20 april
geen h. mis in Lambertuskerk
i.v.m. Chrismaviering in Roermond

vrijdag 22 april 19.00 uur

donderdag 21 april 18.30 uur

zaterdag 23 april 19.00 uur

Witte Donderdagviering
in de Lambertuskerk

clusterpaaswake

vrijdag 22 april 15.00 uur

Meerlo

in alle kerken van het cluster
Kruisweg

zondag 24 april10.30 uur

vrijdag 22 april 15.00 uur

maandag 25 april 10.30 uur

is er in de Lambertuskerk
speciaal voor de kinderen een
kinderkruisweg

Swolgen

vrijdag 22 april 18.30 uur

zondag 17 april 10.00 uur

Kruisverheffing in de
Lambertuskerk

palmpasen

Zaterdag 23 april 20.00 uur

Kruisweg

Clusterpaaswake Lambertuskerk
Horst

zaterdag 23 april 19.00 uur

Zondag 24 april eerste paasdag

zondag 24 april 10.00 uur

Lambertuskerk geen h. mis
St. Jan Evangelist Meterik:
09.30 uur
H. Naam Jezus Broekhuizenvorst:
09.30 uur
H. Oda Melderslo:
11.00 uur
H. Hubertus Hegelsom:
11.00 uur

hoogfeest van Pasen

Maandag 25 april
tweede paasdag

goede vrijdag: overweging en
gebed bij de kruisweg

Lambertuskerk:
10.30 uur h. mis

vrijdag 22 april 19.00 uur

Tienray

Lottum
vrijdag 22 april 15.00 uur

paaswake

NIEUW!

donderdag 21 april 14.45 uur
witte donderdag: viering laatste
avondmaal (schoolviering)

donderdag 21 april 19.00 uur
viering laatste avondmaal

vrijdag 22 april 15.00 uur

zaterdag 23 april 19.00 uur
paaszaterdag: paaswake

zondag 17 april 9.30 uur

zondag 24 april 9.30 uur

palmpasen gezinsmis met
palmpasenstokken (Sevenum)

eerste paasdag: h. mis

maandag 25 april 11.15 uur
tweede paasdag

boeteviering voor federatie met
privé biecht (Sevenum)

€ 439,-

Grubbenvorst

viering lijden en dood van Jezus

dinsdag 19 april 18.30 uur

NIEUW
HUSTLER Z

Tienray: Kruishulde

zondag 24 april 09.00 uur

Cluster Sevenum

De cheque is geldig van 15 t/m 17 april 2011 bij aankoop van een artikel vanaf € 50,-.
Niet inwisselbaar tegen contanten. Vraag naar de voorwaarden.

Accu Heggenschaar

kruisweg

h. mis in La Providence

donderdag 21 april

Broekhuizen

plechtige avondmis en aansluitend
nachtelijke aanbidding tot
vrijdagochtend 9.00 uur
(Sevenum)

zondag 24 april 11.00 uur
eerste paasdag
h. mis

■ Li-ion pro accu 36 volt
bruiksduur tot 45 min.
■ Gebruiksduur
gte 50 cm,
■ Lengte

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!

e 22 mm
dikte
icht 4,6 Kg
■ Gewicht

Muv: planten, potgrond, zaden en mest.

WWW.RIENTIES

TUINMACHINES

Napoleonsbaan Nrd 38
Baarlo
T: 077 - 477 1726

.NL

Mgr. Geurtsstraat 2b
Maashees (gem. Boxmeer)
T: 0478 - 517 220

De cheque is geldig van 15 t/m 17 april 2011 bij aankoop van een artikel vanaf € 50,-.
Niet inwisselbaar tegen contanten. Vraag naar de voorwaarden. Max. 1 cheque per klant.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

T

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 april
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
077 398 34 18

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
Alarmnummer

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Kiët Fiëste

za 16 en zo 17 april 13.00 uur
Organisatie: VC Altied Dorst
Locatie: Jacob Poelsweg 9

Evertsoord
Vastenactie

ma 18 april 17.00 uur
Locatie: centrum

Bijen- en natuurmarkt
zo 17 april 9.00-13.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

Kids at Play
zo 17 april 14.00-17.00 uur
Locatie: De Lange

3de voorronde: The Dutch
Battle of the Coverbands
za 16 april 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Ton Engels &
de Medeplichtigen
zo 17 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Murphy’s Quiz Night

Horst

zo 17 april 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand café

vr 15 april 22.00 uur
Locatie: Shuffle

Try out Dolf Jansen

The Shufﬂe does it again
za 16 april 20.00 uur
Locatie: Gasthoes

service 31
organisatie: MC ‘t Murke
Locatie: centrum Grubbenvorst

Kronenberg

Rommelmarkt/openbare
veiling
zo 17 april 13.00-17.00 uur
Locatie: de Torrekoel

Vastenactie
ma 18 april 17.00 uur
Locatie: centrum

Lottum

Idiot Night XXXI
za 16 april 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Palmhöltjes maken
za 16 en zo 17 april 13.00 uur
Locatie: De Locht

Opening Tinails en Beauty
za 16, zo 17 april
10.00-19.00 uur
Locatie: Venrayseweg 89

Josie Kuhn

Powerman

JW Jones

za 16 en zo 17 april
Org: Stichting Power(wo)man
Locatie: centrum Horst

wo 20 april 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Oh, oh De Lange
za 16 april
Locatie: De Lange

Tony Dowlers Hellhounds
(UK)
za 16 april 22.00 uur
Locatie: De Buun

di 19 april 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Grubbenvorst
Pre-motorzegening:
Duitse avond

za 16 april 20.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Tienray

Jubileumvoorstelling Mimus
vr 15 t/m zo 17 april 19.30 uur
Locatie: Parochiehuis

Meterik

Paasworkshop
do 21 april 19.30-22.00 uur
Locatie: Hof van Meterik

Sevenum
Vastenactie

25ste Motorzegening
zo 17 april 10.00 uur

ma 18 april 17.00 uur
Locatie: centrum

32

cultuur
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Extra activiteiten Koninginnedag in Sevenum
Tijdens Koninginnedag wordt door het Oranje Comité in samenwerking met het Jongerengilde Sevenum dit jaar veel extra activiteiten gerealiseerd in het centrum van Sevenum. De middag
wordt opgesplitst in activiteiten voor kinderen van het basisonderwijs en voor jeugdigen van het voortgezet onderwijs.
kaart is ook chips en ranja te krijgen.
Net als vorig jaar is er weer een
skelterrace. Voor degene die de snelste
tijd realiseert in zijn of haar leeftijdscategorie zijn prijsjes beschikbaar.
Tussendoor zullen de Setokids van
toneelvereniging Setovera enkele
optredens verzorgen. Ook worden er
lootjes verkocht voor een grote tombola
met mooie prijzen. De activiteiten voor
het basisonderwijs duren tot ongeveerv
16.00 uur. Hierna beginnen de activiteiten voor de jeugd van het voortgezet

onderwijs. De jeugd kan meedoen
met een boomstamzaagwedstrijd
met een ouderwetse grote spanzaag.
Ook kunnen de jongeren lekker hun
eigen hamburger of frikandel barbecueën. Tevens is er een rodeostier, de
bedoeling is natuurlijk om hier zo lang
mogelijk op te blijven zitten. In de
oude bieb aan de Mgr. Verstraelenstraat
wordt door de leiding van het
Jongerengilde een spookhuis gerealiseerd. De activiteiten voor de jeugd
duren tot ongeveer 19.00 uur.

Koninginnedag Horst
Het Oranjefeest in het centrum van Horst wordt dit jaar georganiseerd door Stichting Oranje Horst in samenwerking met het
Centrummanagement en de lokale horeca.
De dag begint om 12.30 uur met
een grote optocht van versierde fietsen,
steppen en skelters. Voorop in de optocht speelt de drumband ut Slaâgveld.
Deelname aan de optocht is gratis,
iedereen die meedoet krijgt een presentje en er zijn ook nog enkele prijsjes
te verdienen voor de mooist versierde
fiets, step of skelter.
Na de feestelijke binnenkomst van
de optocht start de kindermarkt. Tijdens

deze markt mag bijna alles verkocht
worden behalve etenswaren, bloemen,
planten en fruit. Iedereen die mee doet,
moet per stand 50 eurocent betalen.
De jeugdprins en de adjudanten zullen
het standgeld komen ophalen.
Voor de kinderen van het basisonderwijs zijn er tal van activiteiten die
om 13.00 uur beginnen. Er zijn twee
springkussens en er zijn verschillende
activiteiten als spijkerbroekhangen, lat-

ten lopen en op een vuurtje broodbakken. Ook is er een wand waarop de
jeugd kan verven of graffiti spuiten. Er
rijdt een paard met wagen rond waarmee men een stukje kan gaan rijden.
Voor de kleinere jeugd is er een zandbak. Er is verder gelegenheid om een
tattoo te laten zetten of zich te laten
schminken. Iedereen die mee wil doen
met al deze activiteiten kan voor 3 euro
een stempelkaart kopen. Met deze

Op het Wilhelminaplein is deze
middag een fietstocht en spellenmiddag en wordt muzikaal opgeluisterd
door dj Guido. Op het Lambertusplein
en de Steenstraat is ook van alles te
doen, zoals een heuse stormbaan.
In de Kerkstraat is een braderie
met livemuziek. De winkels zijn op
Koninginnedag geopend van 09.00
tot 17.00 uur. Een dag vol activi-

teiten en plezier voor iedereen. De
kinderen kunnen lekker meedoen,
terwijl ouders en anderen meekijken
en -genieten van alle bedrijvigheid.
Mochten ouders of oudere jeugd op
deze dag mee willen helpen, dan
kunnen ze bellen naar Anneberth
van den Munckhof op telefoonnummer 077 398 42 84 of Annemie
Craenmehr op 06 46 37 69 87.

